
Litas - birželio 25 dieną
Birželio 16-osios vakare Lietu

vos banko valdybos pirmininkas. 
Lito komiteto narys R. Visokavičius 
per nacionalinę televiziją pranešė, 
kad nuo birželio 25 d. išleidžiami į 
apyvartą Respublikos nacionaliniai

Atvykęs į Prancūziją su darbo vi
zitu Lietuvos Respublikos Preziden
tas Algirdas Brazauskas birželio 15 
d. susitiko su Prancūzijos Respubli
kos prezidentu Fransua Miteranu 
(Francois Mitterrand). Eliziejaus rū
muose buvo išrikiuota garbės sargy
ba, atliktas Prezidento sutikimo cere
monialas.

Pokalbyje, kuris truko 2 valandas, 
buvo pabrėžta, kad Lietuvą ir Pran
cūziją sieja gerų santykių ir glaudaus 
bendradarbiavimo tradicijos. Aptar
dami dvišalius santykius, abu prezi
dentai pabrėžė, kad ypač didelę 
reikšmę reikia skirti ekonominiam ir 
kultūriniam bendradarbiavimui.

F. Miterano prašymu A. Brazaus
kas papasakojo apie pastarųjų mėne
sių politinius įvykius Lietuvoje, api
būdino ekonominę ir socialinę šalies 
padėtį. Jis pažymėjo, kad ekonominis 
bendradarbiavimas su Prancūzija ir 
kitomis Europos bendrijos šalimis, 
investicijos labai reikalinga Lietuvai.

Prancūzijos prezidentas, komen
tuodamas Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių siekį tapti asocijuotomis EB 
narėmis, plačiai ištėstė savo požiūrį į 
santykius su Europos bendrija. Jis pa
brėžė, kad palankiai vertina Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos - senų ir garbingų 
Europos šalių - norą visapusiškai in
tegruotis į naujai kuriamą Europą.

Pokalbyje buvo aptarti Lietuvos 
santykiai su gretimomis valstybėmis. 
F. Miteranas pabrėžė, jog Prancūzija 
suinteresuota, kad Lietuvos ir Rusijos 
susitarimai dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos būtų tiksliai 
vykdomi.

pinigai, kurių vienetas yra litas, o jo 
viena šimtoji dalis - centas. R. Viso
kavičius priminė, kad prieškarinis li
tas buvo gana tvirtas piniginis viene
tas pasaulyje. Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas pasakė, kad kai kas

Prezidento vizitas Prancūzijoje
Po to Prezidentą A. Brazauską 

Prancūzijos Senate priėmė jo pirmi
ninkas Renė Monori (Rene Monory).

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
savo rezidencijoje Paryžiuje susitiko 
su Prancūzijos nacionalinio banko 
valdytoju De la Rosjeru (De la Ro- 
sieres). A. Brazauskas papasakojo 
apie finansinę Lietuvos padėtį, rengi
mąsi lito įvedimui, padėkojo už 
Prancūzijos pastangas išsaugoti Lie
tuvos auksą.

Įvyko šeši vizito programoje ne
numatyti Lietuvos Respublikos Pre
zidento A. Brazausko susitikimai su 
Prancūzijos verslininkais. Jis kalbėjo
si su “Electricite de France“, ’Thom
son“ (elektronika), ’’Peugeot SA“ 
(automobilių gamyba), “Nina Ricci“ 
(parfumerija), “Accor“ (viešbučiai), 
B.S.N. (maisto pramonė), CCF . ”In- 
dosuez“ (bankai) ir kitų stambiausių 
kompanijų, bankų, firmų, kurios yra 
užmezgusios ryšius arba domisi eko
nominiais ryšiais su Lietuva, vado
vybės atstovais. Konkretūs projektai 
aptarti su kompanijų ’’Lyonnaise des 
Eaux - Dumez“, kuri veda derybas su 
Vilniaus savivaldybe, ir ’’Bouygues“, 
kuri rengia pasiūlymus dėl naftos ter
minalo Būtingėje statybos, vadovais.

A. Brazauskas pasakojo apie eko
nominio bendradarbiavimo su Lietu
va sąlygas ir perspektyvas, palankius 
investicijų įstatymus, numatomą li
beralizuoti muitų sistemą. Prancūzi
jos firmų atstovus domino Lietuvos, 
kaip tarpininkės tarp Rytų ir Vakarų, 
galimybės. Susitikimuose konkrečiai 
tartasi dėl Klaipėdos uosto ir Mažei
kių naftos perdirbimo įmonės re

net išsaugojo senuosius banknotus 
iki šių dienų, tai reiškia pasididžia
vimą litu.

Lito komiteto nutarimas dėl na
cionalinių pinigų įvedimo spausdi
namas 5 puslapyje.

konstrukcijos, Prancūzijos firmų gali
mybių įgyvendinant ’’Via Baltica“, 
geležinkelio susisiekimo Berlynas- 
Talinas pagerinimo projektus, elekt
ronikos ir kitų Lietuvos įmonių tech
ninio atnaujinimo.

Susitikimuose dalyvavo LR susi
siekimo ministras J. Biržiškis, Pran
cūzijos ambasadorius Lietuvoje Fili- 
pas de Siurmenas (Ph. de Sure- 
main), Lietuvos ambasadorius Pran
cūzijoje O. Balakauskas, LR prezi
dento patarėjas užsienio politikos 
klausimais J. V. Paleckis.

Birželio 16 d. A. Brazauskas ir jį 
lydintys asmenys lankėsi Lione. Įvy
ko susitikimai universitete, farmaci
jos institute “Merieux“.

A. Brazauskas taip pat dalyvavo 
vadinamajame Krans-Montanos 
(Crans-Montana) kasmetiniame foru
me, kuris vyko Šveicarijoje, Ženevo
je. Į jį susirinko Europos šalių vals
tybių ir jų vyriausybių vadovai, di
džiausių bankų ir verslo kompanijų 
atstovai, Europos bendrijos, Europos 
Tarybos, Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos, Pasaulio 
banko bei kitų tarptautinių organi
zacijų vadovai.

A. Brazauskas forume skaitė pra
nešimą apie politinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje.

Jis susitiko su forume dalyvaujan
čių šalių vadovais, ministrais, finansų 
ir verslo kompanijų atstovais.

J. V. Paleckio nuomone, A. Bra
zausko vizitas į Prancūziją ir dalyva
vimas Krans-Montanos forume pa
dės Lietuvai gerinti santykius su kito
mis Europos šalimis.

Joninių nakties paslaptis. Algimanto Žižiūnoo nuotr.

’Santaros - Šviesos“ jubiliejinė 
konferencija

Jubiliejinė, 40-oji ’’Santaros - 
Šviesos“ konferencija buvo pradėta 
Vilniaus universitete.

Kaip pasakė žinomas išeivijos 
veikėjas L. Mockūnas, kalbėjęs apie 
’’Santaros - Šviesos“ ištakas, būtent 
ši neformali organizacija, suvieni
jusi liberaliai mąstančius išeivijos 
žmones, galėjo, užgesus atvirai 
rezistencijai Lietuvoje, imtis prag
matiškos, konkrečios veiklos ir 
palaikyti ryšius su gimtuoju kraštu. 

Viltasi, kad sovietinė sistema pradės 
irti iš vidaus, ir manyta, jog nepa
prastai svarbu palaikyti Tėvynėje 
modernios, laisvos minties kibirkš
tis. Į Lietuvą įvairiais kanalais siun
čiamos knygos, žurnalai keliaudavo 
iš rankų į rankas.

Konferencijoje, kuri vyko ir 
Anykščiuose, pranešimus skaitė 
žinomi išeivijos ir Lietuvos moks
lininkai bei kultūros veikėjai.
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Lordo David Ennals viešnagė
Keturias dienas Vilniuje viešėjo 

Didžiosios Britanijos Lordų rūmų 
narys David Ennals'as. Jam įteiktas 
Sausio 13-osios medalis. D. Ennals'o 
susitikimuose su Prezidentu A. Bra
zausku ir Seimo pirmininku Č. Juršė
nu dalyvavo Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos direktorių valdybos 
pirmininkas J. Alkis.

Lordas David Ennals'as yra žino
mas politikos ir visuomenės veikėjas. 
Šešiolika metų jis buvo parlamento 
narys. Septintajame ir aštuntajame 
dešimtmetyje David Ennals'as taip 
pat buvo parlamento ministro pava
duotojas kariuomenės reikalams, 
valstybės ministras sveikatos ir vi
suomenės apsaugos departamente. 

valstybės ministras užsienio ir britų 
tautų sandraugos departamente.

Šiuo metu David Ennals'as - vie
nas įtakingiausių leiboristų partijos 
narių, aktyviai dirba parlamentinėse 
ir visuomeninėse organizacijose, yra 
profesinių ligų gydytojų kolegijos, 
mitybos ir sveikatos forumo, parla
mentinės grupės Tibetui remti prezi
dentas.

Lordas D. Ennals'as taip pat susi
tiko su Seimo opozicijos lyderiu V. 
Landsbergiu, Vilniaus universiteto 
verslų mokyklos dėstytojais, Seimo 
Tibeto draugų grupės nariais.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuot
raukoje: lordo D. Ennals'o ir Pre
zidento A. Brazausko susitikimas.

Jaras Alkis: 
’’Apsilankymas Vilniuje labai naudingas“

Aštuonias dienas Lietuvoje buvo 
Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos direktorių valdybos pirmi
ninkas Jaras Alkis. Vilniaus tarp
tautiniame aerouoste prieš išvyk
damas į Londoną ”EL“ jis pasakė, 
kad šis apsilankymas buvo labai 
naudingas: per susitikimus su Seimo 
atstovais išsakyti Didžiosios Britani
jos lietuvių kai kurie pageidavimai, 
pirmiausia dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės sugrąžinimo, Lietuvos pa
sų gavimo; pateikti pasiūlymai Lie
tuvai labiau naudotis Londono, kaip 
svarbaus pasaulio finansinio ir eko
nominio centro, galimybėmis preky
binių ir ekonominių ryšių plėtoji
mui, Vakarų kreditų gavimui; bend
ravimas su politikais, pažįstamais 
padėjo betarpiškiau suvokti padėtį 
gimtajame krašte.

- Malonu buvo susitikti su Prezi
dentu, dalyvauti pagerbiant mūsų 
‘Ambasadorių Vincą Balicką. Suta
po, kad tuo metu čia lankėsi ir lor
das D. Ennals, todėl daug kas sakė: 
’’Vilniuje - Britanijos dienos“. Ti
kiuosi, kad visi tie susitikimai padės 
plėtoti Vilniaus ir Londono ryšius, 
Lietuvai geriau suprasti išeivijos no
rus. Dabar lauksime, kaip bus spren
džiami mūsų iškelti klausimai, - pa
reiškė J. Alkis.

Jis teigiamai įvertino apsilanky

mą ’’Europos lietuvio“ redakcijoje 
Vilniuje, išsakė nuomonę, kad savait
raštis darosi įdomesnis, plačiau at
spindi Lietuvos gyvenimą, jos grįži
mą į Europą.

Paklaustas, ko palinkėtų Lietuvos 
žmonėms, J. Alkis atsakė, kad didelis 
išeivių noras ir nuoširdus palinkėji
mas visiems tautiečiams - siekti vie
nybės, nes be to nebus stiprios Lietu
vos. “Labai svarbu užtikrinti gerovę 
žmonėms, - kalbėjo J. Alkis. - Var
dan to reikėtų baigti tą politinį boksa- 
vimąsi, kai skirtingų partijų politikai 
taikosi vienas į kito nosį nekreipdami 
dėmesio, kas darosi krašte. Kaip teko 
patirti, daug žmonių tuo labai nepa
tenkinti. Manau, rimtas trūkumas 
Lietuvoje tai, kad nėra rimto ateities 
planavimo bendromis jėgomis“. Pa
sak J. Alkio. Lietuvoje reikia mokytis 
tolerancijos, o kalbant apie ideologi
nius skirtumus labai svarbu pirmiau
sia gerbti žmones ir tik po to priešin
tis jų ideologijai ar idėjoms, kurios 
mums nepatinka.

DBL S-gos direktorių valdybos 
pirmininkas kelionės į Lietuvą metu 
taip pat domėjosi skautų judėjimo 
reikalais, aiškinosi jo skilimo priežas
tis. Šiuo metu čia yra dvi skautų or
ganizacijos, su vienos vadovais J. 
Alkis bendravo kelias valandas Kau
ne. Jo nuomone, skilimas įvykęs tik 

dėl asmenybių ambicijų, vieno kito 
skautininko ar skautininkės nusista
tymo. Tačiau susidaręs įspūdis, kad 
ieškoma kelių susivienyti. Ypač už 
tai pasisako jaunimas, kuris siekia 
bendros skautų veiklos. Šie metai 
Lietuvos skautams jubiliejiniai, 
skleisti jų gretose nesantaiką - tai 
nusikaltimas, nesuderinamas su 
skautų tradicijomis, pažymėjo J. Al
kis. Jis pranešė, kad šią vasarą pla
nuoja važiuoti į jubiliejinę skautų 
stovyklą Amerikoje. Į stovyklą Lie
tuvoje iš Britanijos norima atsiųsti 
3-4 jaunimo atstovus, tačiau dar ne
aišku, ar pavyks.

J. Alkis taip pat buvo susitikęs 
su Didžiosios Britanijos Ambasado
riumi Lietuvoje Michael Peart.

Lydimi Seimo pirmininko Č. 
Juršėno J. Alkis ir lordas D. 
Ennals'as buvo televizijos bokšte, 
aplankė ten esančią ekspoziciją, 
kuri primena tas kraupias dienas, 
kai Vilniuje siautėjo sovietų kariuo
menė, kai Lietuvos žmonės pasi
aukojamai gynė krašto teisę laisvai 
gyventi.

Pagrindiniai Lietuvos dienraščiai 
paskelbė ataskaitas apie J. Alkio 
spaudos konferenciją Seime. Inter
viu su juo buvo parodytas Lietuvos 
televizijos "Vakaro žinių“ laidoje.

ELR

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1993 m. birželio 24 d. Nr. 24 (2259)

Konferencija apie genocidą Lietuvoje SEIFTOWS ©HIENOS
Gedulo ir Vilties dienai Lietuvoje 

buvo skirta daug renginių įvairiose 
vietovėse. Svarbiausieji vyko Vil
niuje. Vienas jų - mokslinė konferen
cija ’’Lietuvos žmonių genocidas 
nacių ir sovietų okupacijose“. Lietu
vos gyventojų genocido tyrimo cen
trui (vadovas J. Starkauskas) šį ren
ginį surengti padėjo Lietuvos istori
jos institutas, įvairios partijos ir 
visuomeninės organizacijos, besirū
pinančios istorine atmintimi ir istori
jos mokslu.

Pirmajame pranešime istorikas A. 
Eidintas (beje, su Genocido tyrimo 
centro darbuotoja N. Gaškaite sėk
mingai pirmininkavęs net ’’karštesnė
mis“ konferencijos minutėmis) nagri
nėjo genocido kaip pasaulinės istori
jos reiškinio turinį. A. Eidintas kalbė
jo apie įvairias genocido rūšis, TSRS 
vadovų, diplomatų ir, be abejo, 
TSKP sugebėjimą išsisukti nuo atsa
komybės už savo nusikaltimus. Po
kario metais pasmerktas buvo tik na
cizmas, o bolševizmas iki dabar lieka 
nenubaustas, nors pasekmės daug 
kartų tragiškesnės nei rudojo pusbro
lio (nacizmo) ideologijos, teorijos ir 
praktikos. Buvo atskleistas ir dvi
prasmiškas JAV vaidmuo, kurį mes 
patyrėme dar kartą per Gorbačiovo- 
Bušo ”broliavimąsi“ visai neseniai...

Kitas Lietuvos istorijos instituto 
istorikas E. Grunskis savo pranešime 
’’Juodieji 1941 m. birželio trėmimai“ 
nagrinėjo sovietinių represijų organų 
1940-1941 m. veiklą, jos šėtonišką 
mechanizmą, įvertino dabar pateikia
mus tremtinių ir represuotųjų skai
čius. Chronologiškai pasakojimą apie 
kaimyninių valstybių vykdytą geno
cidą Lietuvoje pratęsė kolega A. 
Bubnys, kalbėjęs apie netektis nacių 
okupacijos metais. Sis laikotarpis yra 
ypač problematiškas, nes Lietuvos 
gyventojai kentėjo ne tik nuo nacisti
nių okupantų, kurie beveik sunaikino 
žydų bendruomenę, nužudė mūsų 
krašte daug lietuvių, lenkų, rusų ir 
kitų tautybių gyventojų, sunaikino 21 
kaimą. Nemažas ir Armijos Krajovos 
aukų sąrašas. Be to, bolševikinį ge
nocidą tęsė sovietiniai partizanai, 
taip pat deginę kaimus, žudę civilius 
gyventojus, plėšikavę. Seimo depu
tatas E. Zingeris perskaitė pranešimą 
’’Žydų genocidas“.

Lietuvos represijų centro vadovė 
B. Burauskaitė apžvelgė savo kolek
tyvo ir anketas pildžiusių žmonių 
veiklos rezultatą - neseniai išleistą

1993 m. birželio 14-oji, Naujosios 
Vilnios geležinkelio stotis. Prieš 52 
metus iš čia pajudėjo pirmieji ešelonai 
su tremtiniais.

Paminėti šios tragiškos Lietuvos is
torijos datos prie monumento genocido 
aukoms susirinko vilniečiai, suvažiavo 
tremtiniai iš kitų Lietuvos miestų ir 
rajonų. Tylos minute buvo pagerbtas 
kankinių atminimas, padėta gėlių.

Kalbėjo daugiau kaip 35 metus ka
lėjęs sovietų kalėjimuose Seimo narys 
Balys Gajauskas, Vilniuje viešintis Pa
saulio lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Bronius Nainys ir kiti.

Prezidentas, Seimo pirmininkas, 
premjeras dar prieš tą minėjimą padėjo 
vainikus prie monumento genocido 
aukoms.

Birželio 13 d. Vilniuje prie buvusių 
KGB rūmų rinkosi žmonės. Jie galėjo 
apžiūrėti tą dieną atviras kameras, bai
siuosius koridorius. Pastato lauko sie
nas juosė spygliuotos vielos, gėlių ir 
nukankintų Lietuvos partizanų nuot
raukų vainikas.

Iš Lukiškių aikštės Tylos eitynės 
patraukė į Kalnų parką. Eisenos prie
kyje buvo Lietuvos kareiviai, už jų - 
jaunieji skautai, toliau - politiniai kali
niai ir tremtiniai. Čia vyko tremties dai
nų ir poezijos vakaras. Po jo buvo Šei
mos ir Tėvynės vakarienė. Dalyvavo 
tremtinių chorai iš visos Lietuvos.

Minėjime Kalnų parke kalbėjęs 
Didžiosios Britanijos Lordų rūmų na
rys Davidas Ennalsas pažymėjo prof. 

kapitalinį veikalą “Lietuvos gyvento
jų genocidas. 1 tomas. 1939-1941“. 
Buvo iškeltas ir istorikų netyrinėtas 
klausimas - Lietuvos bolševikų pas
tangos neleisti tremtiniams grįžti į 
Lietuvą. Į Lietuvos kolaborantų pra
šymų ir raštų liūtį Maskvos aukštieji 
pareigūnai atsižvelgė ir 1958 m. iš
leido įsaką, kuris draudė grįžti ne tik 
į tėvynę Lietuvą, bet ir apsigyventi 
lietuviams kaimyninėje Latvijoje, 
Baltarusijoje, Kaliningrado srityje... 
Apie Vorkutos lagerius ir lietuvius 
juose pranešimą skaitė A. Butrimas.

Kolaborantišką ir nusikalstamą 
Lietuvos komunistų, primityvinusių 
tautą, žlugdžiusių jos intelektą, išda
vusių Tėvynę, veiklą atskleidė J. Ma
tusevičius. Jo pranešimo tema - 
’’Kompartijos vaidmuo sovietizuo- 
jant Lietuvą 1940-1941 m.“.

Kovo 11-osios Akto signatarai B. 
Kuzmickas ir A. Patackas, o taip pat 
istorikas K. Kryževičius klausytojų 
dėmesį sukoncentravo į dvasinius 
sovietinio genocido aspektus. B. Kuz
mickas pabrėžė, jog kitos genocido 
rūšys, į praeitį tolstant Antrojo pasau
linio karo žvėriškumams ir švelnėjant 
totalitariniam režimui TSRS, silpnė
jo, o dvasinis genocidas nesiliovė. Be 
to, dvasinio genocido pasekmės da
bar gimdo naujas piktžaizdes jau ne
priklausomoje Lietuvoje, tarp jų - 
korupciją, pilietinę degradaciją, nihi
lizmą. Išplaunama riba tarp didvyriš
kumo ir niekšybės. Apie tuos pačius 
reiškinius kalbėjęs A. Patackas pa
kvietė nekelti piktų emocijų bent per 
skausmo dienai skirtą renginį, at
skleidė dvasinio žudymo mechaniz
mą, sąsajas su kriminalistų pasauliu. 
Iš nusikaltėlių veiklos kaip tik daug 
ką perėmė "proletariato vado“ Leni
no bendražygiai ir bendraminčiai, pa
ėmę valdžią Rusijoje 1917 m., o 
Lietuvoje radę pasekėjų 1940 m.

Karinius klausimus gvildeno A. 
Kašėta (pranešimo tema "Lietuvos 
laisvės kovotojų aukos 1944-1954 
m.“) ir K. Ėringis ("Lietuvos kariuo
menės tragedija“). Dėl mūsų politikų 
trumparegiškumo ir neryžtingumo 
Lietuvos kariuomenė be šūvio buvo 
likviduota 1940-1941 m., tauta už tai 
sumokėjo daug kartų didesnę kainą 
pokario partizaniniame judėjime, 
kuomet Vakarų didžiosios valstybės 
Lietuvą paliko kruvinuose Stalino ir 
vietinių parankinių gniaužtuose. Ta
čiau nepaisant jų, Lietuvos neišdavę 
kūrybingiausi žmonės kūrė eilėraš

Pagerbtas kankinių atminimas
V. Landsbergio tarptautinius nuopel
nus. Kalbą pasakė ir V. Landsbergis. 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
Panevėžio skyriaus atstovas J. Čeponis 
perskaitė Lietuvos piliečių susirinkimo 
kreipimąsi Jungtinėms Tautoms. Krei
pimesi rašoma, jog Rusija iki šiol ven
gia atlyginti skriaudas, padarytas Lietu
vos žmonėms sovietiniais metais. Rei
kalaujama kompensacijų trėmimus ir 
kalinimus bei žudymus patyrusioms 
žmonėms ir jų šeimoms. Iki šiol ne
paskelbtos nekaltus žmones iš Tėvynės 
trėmusiųjų ir žudžiusiųjų pavardės.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pir
mininkas B. Nainys pasakė, kad pa

A. Žižiuno nuotr.

čius, dainas, partizanų būriuose ko
vojo ne tik su ginklu rankose, bet ir 
su poeto plunksna. Apie tai praneši
me "Pasipriešinimas genocidui po
grindžio literatūroje“ kalbėjo literatū
ros kritikas V. Kubilius, pabrėžęs, 
jog būtina surinkti ir išleisti šią rezis
tencinę kūrybą.

Net trys pranešimai buvo skirti 
sovietinio represinio aparato metodų, 
slopinant lietuvių rezistencinį po
grindį, analizei. Budelių rafinuotu
mas, kankinamų žmonių kančios 
atsiskleidė A. Anušausko ("MVD- 
MGB tardymo metodai“), D. Kuody
tės ("Kamerų agentūra - vienas iš bū
dų kalinamojo atsparumui palaužti“) 
ir N. Gaškaitės ("MGB metodai slo
pinant partizaninį judėjimą“) prane
šimuose.

Konferencijos klausytojai išsakė 
pranešėjams daug pastabų, uždavė 
nemažai klausimų, kurie įpareigoja 
gvildenti neliestas temas, neapsiriboti 
archyvais, o daugiau pasiremti ir 
žmonių atsiminimais. E. Simanaitis 
iškėlė rezistencijos dalyvių valsty
binio pripažinimo ir apdovanojimų 
klausimą, kurį dabartinė valdžia tarsi 
užmiršo. Savo klaidą šioje srityje 
pripažino ir konferencijoje visą laiką 
buvęs prof. V. Landsbergis, pasakęs, 
jog bolševikinio genocido represijų 
tyrimu ir demaskavimu "stipriau“ 
reikėjo užsiimti jau pirmaisiais po 
nepriklausomybės susigrąžinimo 
metais ir bent paskelbti apie rezisten
cijos dalyvių apdovanojimą ’’Vyčio“ 
kryžiais, nelaukiant, kol jie bus nu
kalti. Klausytojai kalbėjo ir apie kitas 
visuomenės dvasinio diskomforto 
problemas, susijusias su istorinės 
tiesos, kolaboravimo ir pasipriešini
mo neįvardijimu. Neaišku, kada bus 
išleista buvusio politkalinio V. Skuo
džio studija "Dvasinis genocidas Lie
tu voje (1945-1975)“.

Apie genocido tyrimus savo šaly
se trumpai papasakojo konferencijos 
svečiai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Bulgarijos. Konferencijos pranešimai 
bus išleisti atskira knyga. Renginio 
pabaigoje tremtinės dalią patyrusi 
dainininkė N. Ambrazaitytė padaina
vo kompozitoriaus V. Telksnio 
(1934-1991m.) dainų B. Brazdžio
nio, S. Žlibino, V. Rimkienės, P. 
Gaulės žodžiais. Ta programa vadi
nosi "Nėra smiltelės, skausmo kur 
negėrė...“

Stanislovas Buchaveckas

saulis apie Lietuvos kančias siekiant 
laisvės dar per mažai žino. Todėl nori
ma lietuvių ir anglų kalbomis išleisti 
Lietuvos penkiasdešimties metų kan
čios istoriją.

Akcinės įmonės "Koordinatė“ lite
ratūrinė premija šiemet paskirta trem
tiniui poetui Č. Cemnolonskiui (po 
mirties) už eilėraščių rinkinį "Ąžuolų 
sakmė“. Ji įteikta poeto žmonai D. 
Cemnolonskienei.

Arkivyskupas A. J. Bačkis pašven
tino duoną ant Šeimos ir Tėvynės va
karienės stalo. Žmonės, prisimindami 
lagerius ir tremtį, dalijosi duoną ir 
valgė.

Privati nuosavybė - 
vaistas nuo visu ligų
’’Privačios nuosavybės atkūri

mas Lietuvos ekonomikoje prilygsta 
nepriklausomybės kūrimui politiko
je. Tai iš esmės keičia žmonių san
tykius, daro įtakos jų gyvenimo bū
dui, formuoja požiūrių pasikeitimų“
- rašoma Elvyros Kunevičienės 
straipsnyje "Nuosavybės nauda“ 
savaitraštyje "Amžius“ N r. 24.

Autorė pažymi, kad daugeliui 
žmonių tai neįprasta, dėl sudėtingų 
naujų turtinių santykių kartais kyla 
konfliktų. "Nuosavybė pririša žmo
gų prie vietos, bet kartu didina jo at
sakomybę už aplinką, verčia rūpintis 
ateitimi, stengtis gausinti turtą, gal
voti apie palikimą, vaikus“. Kaip tik 
dėl to tremties tragedija Lietuvos 
žmonėms buvo dar skaudesnė. 
Straipsnyje palyginama pokarinė 
Rusijos karta, "kuri neturėjo žemės 
ir kitokios nuosavybės, savanoriškai 
paliko savo gimtuosius miestus ir 
kaimus, milijonais emigravo į "bro
liškas“ respublikas“. Lietuvoje taip 
pat jau buvo nemaža atsiradę mig
rantų, klajojančių iš ūkio į ūkį ir ieš
kančių lengvesnės duonos. Yra ir 
daugiau "socializmo“ palikimų: 
įprotis vogti, kombinuoti, tinginiauti, 
atmestinai dirbti. "Gydant šias "mo
ralės ydas“ nemažai turėtų prisidėti 
privačios nuosavybės įsitvirtinimas“
- nurodoma straipsnyje.

Kas gins komercines 
struktūras?

Teisėtvarkos ir teisėsaugos sa
vaitraštis "Sargyba“ Nr. 19 spaus
dina V. Rakštelio straipsnį "Vyrai 
juodomis kaukėmis“, kuriame ir 
paaiškinama, kas tie Lietuvos gyven
tojų vis dažniau matomi, baugiai 
atrodantys vyrukai.

Tai VRM greitojo reagavimo 
rinktinė "Aras“. Į užduotį vyksta su 
juodomis kaukėmis ant galvų todėl, 
kad nėra visiškai teisiškai apsaugoti, 
pažymima straipsnyje. Rinktinė turi 
sunkumų ir dėl apginklavimo, apran
gos. Tačiau svarbiausias vis dėlto 
juridinis aspektas. "Ypač daug 
"Aro“ vyrų paliko rinktinę po to, kai 
buvo išleistas įstatymas, draudžiantis 
jiems dirbti komercinėse struktūrose. 
Juk ne paslaptis, kad ne vienas va
karais pasaugodavo kokį ofisą ar 
parduotuvę. Dabar į tai žiūrima 
griežtai: pasirink arba tarnybą rink
tinėje, arba parduotuvėje. Buvo ir 
tokių, kurie pasirinko antrąjį kelią. Ir 
dar taip pasinėrė į "komercinę“ veik
lą, jog jau patys atsidūrė už įstatymo 
ribų“ - rašoma straipsnyje. (Ką gi, 
komercinėms struktūroms beliks 
apsaugos kreiptis į mafiją, o mums 
pasidžiaugti tuo, kad pati privati 
komercinė veikla kol kas įstatymo 
ribose - aut.)

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir penktadieniais
Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144,

Fax: 0706 526668
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’’Tranai lenda atgal 
j avilį“

Taip pavadintą N. Rasimavičiaus 
straipsnį spausdina "Lietuvos 
aidas“ 06 15.

Jame rašoma: "Dabar Lietuvoje 
vyksta ne tiek ideologinis valdžios 
kairėjimas ir neokomunistėjimas, 
kiek buvusio "komunistų ir neparti
nių bloko“ įsitvirtinimas valdžios, 
valdymo ir ekonomikos struktūrose. 
Buvusieji šiandien stengiasi susi
griebti kuo daugiau turto ar patekti į 
komandinės-korupcinės ekonomi
kos vadavietes“. Straipsnyje pažy
mima ypač kolūkinės kaimo valdi
ninkijos aktyvumas. Jų šūkis "žemę 
tik tiems, kurie ją dirba!“ iš esmės 
yra veidmainystė. Jo tikroji esmė: 
"svarbu, kad žemę dirbtų tie, kurie 
ją dirbo, o valdytų tie, kurie valdė“... 
Tai, beje, yra visos žemės ūkio re
formos pakeitimų esmė. Straipsnio 
autorius teigia, kad "buvusieji tam ir 
sugrįžo prie valdžios vairo, kad pasi
imtų viską, ką galima“. Jie pasinau
dojo sunkia žmonių padėtimi, "kurią 
patys per penkiasdešimt metų ir 
užprogramavo“. Straipsnis baigia
mas taip: "kiek tranai besiropštų 
atgal į avilį, vis tiek praeina jų 
dienos ir bitės juos papjauna“.

’’Shell“ kompanija 
sugrįžo j Lietuva

- taip pavadintą A. Karaliūno 
straipsnį išspausdino "Lietuvos 
rytas“ 06 16.

Po pusantrų metų trukusių žval- 
gytuvių Lietuvoje anglų-olandų fir
ma "Shell“ nusprendė čia įkurti savo 
atstovybę.

Kompanija "Shell“ - viena di
džiausių naftos produktų gamintojų 
pasaulyje. Ji dirba daugiau kaip 100 
pasaulio šalių, bendradarbiauja su 
2000 firmų, iš kurių maždaug pusė 
visiškai priklauso "Shell“. Kompa
nijos įmonėse dirba apie 125 tūkst. 
darbuotojų.

"Shell“ atstovas Lietuvoje papa
sakojo, kad firma jau buvo įsikūrusi 
Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
tačiau SSRS užėmus mūsų šalį, buvo 
priversta iš čia pasitraukti. Dabar ji, 
matyt, jau sugrįžo visiems laikams.

Firma "Shell“ jau turi tris partne
rius Lietuvoje. Jos produkcija pre
kiauja po vieną firmą Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. Kompanijos atsto
vas S. Homewoodas mano, kad iš 
pradžių pirkėjus gali išgąsdinti jos 
gaminių kainos, nes jie palyginti 
brangūs. Tačiau kokybe kompanijos 
"Shell“ tepalai, benzinas, dyzelinis 
kuras, aviacinis benzinas ir kiti ener
getiniai produktai tikrai niekam ne
nusileidžia. Todėl greitai pirkėjai su
pras, kad geriau pirkti brangesnį, bet 
geresnį gaminį.

V. Dimas
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Ir vokiečiai kalba lietuviškai
Penkti metai Annaberge vyksta 

Pabaltijo kalbų mokymo kursai. Juos 
lanko daugelio Vokietijos universi
tetų studentai, toli gražu ne filologai, 
o busimieji medikai, fizikai, chemi
kai ir kt. Šiuo metu lietuvių kalbos 
mokosi dvidešimt penki kursantai. 
Per atostogas keletas iš jų keturias 
savaites svečiavosi Lietuvoje, gy
veno savo vienmečių namuose. Tai 
buvo gera kalbos praktikos pamoka.

Pabaltijo kalbų intensyvaus mo
kymo programą sukūrė Mūnsterio 
universiteto profesorius Frydrichas 
Scholzas, ne pirmi metai vadovau
jantis Slavų-baltų kalbų seminarui, 
kuriame, be abejo, neapeinama lie
tuvių kalba ir literatūra. Pats profe
sorius Frydrichas Scholzas puikiai 
kalba lietuviškai, latviškai, estiškai, 
suomiškai, lenkiškai, rusiškai ir net 
baltarusiškai - kas ypač įdomu, ži
nant, jog pačioje Baltarusijoje ne vie
nam šiandien tenka iš naujo atrasti ir 
išmokti savo gimtąją kalbą. Todėl 
suprantama, kad kaip tik toks žmo
gus suvokia, koks visraktis yra kalba. 
Tasai visraktis atveria ne tik svetimų 
kraštų sienas ir svetimų namų duris, 
bet ir nepažįstamų žmonių širdis.

Pabaltijo valstybių kalbomis Vo
kietijoje susidomėta, kai čia su
skambo Atgimimo varpai. Smalsūs 
vokiečiai sukluso, bet, nemokant 
kalbos, iš trečių lūpų išgirsta žinia 
apie nepriklausomybės siekiančias 
tautas, nuo senų senovės gyvenan
čias prie Baltijos, skatino dar dides
nį smalsumą. Patys nekantriausieji 
šoko į bibliotekas, bet ten geriausiu 
atveju galėjo pasiūlyti vadovėlių... 
rusų kalba. Tada profesorius Fryd
richas Scholzas ir ėmėsi naujos pro
gramos. Programą teigiamai įverti
no Vokietijos vyriausybė ir šiam 
reikalui kasmet skiria po 120 tūks
tančių markių. Čia verta pabrėžti, 
jog visi studentai į Annabergą ren
kasi tik per atostogas, kad nenuken
tėtų mokslas universitete. Kalbos 
mokomasi ne aklai. Pirmiausia ap
žvelgiama tos ar kitos valstybės is
torija, geografija, kultūros ir kalbos 
ištakos. Tik tada pradedama mo
kytis paprasčiausių žodžių, posakių. 
Užsiėmimai vyksta žaismingai ir 
lengvai. Tačiau, kaip mano pats 
profesorius Frydrichas Scholzas, 
kelerių metų darbo patirtis padeda 
tobulinti programą. Juk lietuvių kal
ba vokiečiui nė kiek ne lengvesnė 
nei prancūzų ar vengrų.

Simono Daukanto atminimo įamžinimas
Lietuva ruošiasi minėti pirmojo lie

tuviškai rašiusio Lietuvos istoriko, folk
loristo, vertėjo Simono Daukanto 200- 
ąsias gimimo metines. Aktualiausia yra 
išleisti jo mokslinį ir literatūrinį paliki
mą. Į akademinius raštus įeitų “Darbai“, 
"Istorija žemaitiška“, “Pasakojimas“, 
"Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas“ 
ir kiti veikalai. Manoma, kad jie sudarys 
dvidešimt šešis tomus. Deja, šių planų 
įgyvendinimas dar toli. Vargu ar iki 
jubiliejaus išeis bent vienas tomas. Ir šį 
kartą ne dėl piniginių problemų, o dėl 
nepadarytų rengimo darbų.

’’Sugrįžimas“ - nacionalinės galerijos pradžia
Vilniuje, ant Neries kranto, ties 

"Lietuvos“ viešbučiu stovintis pastatas 
tapo nauju kultūros židiniu. Čia, kur 
anksčiau buvo sovietų revoliucijos mu
ziejus, įkurta Nacionalinė galerija. Ka
dangi ji yra Lietuvos dailės muziejaus 
padalinys, pirmoji ekspozicija surengta 
iš jo fonduose saugomų išeivijos daili
ninkų kūrinių. Simboliškai ekspozicija 
pavadinta "Sugrįžimas“. Pristatoma lie
tuvių dailės klasikų - A. Galdiko, V. Ig
no, V. Vizgirdos, T. Valiaus, V. Petravi
čiaus palikimas ir kitų svetur gyvenan
čių žymiausių dailininkų kūryba. Iš to
limų kraštų į Lietuvą jau atkeliavę apie 
tris tūkstančius kūrinių, kuriuos do
vanojo patys kūrėjai arba jų artimieji. 
Ypač daug darbų muziejus gavo po 
Lietuvos Neprikausomybės atkūrimo.

Dailės kritika taip pristato “Sugrįži

Profesorius Frydrichas Scholzas 
vertas pagarbos ir padėkos dar ir to
dėl, kad ėmėsi įgyvendinti iš tiesų 
svarbų, sakyčiau, jokiais pinigais ne
įkainojamą darbą. Kartu su Mūnche- 
no universiteto profesoriumi Johanu 
Dietheriu Range, 1987 metais ap
gynusiu disertaciją tema ’’Jono Bret
kūno "Naujojo Testamento“ vertimo 
tekstologijos tyrimai“, jau visas 
dešimtmetis rūpinasi didžiausiu se
nosios lietuvių kalbos paminklo lei
dimu Vokietijoje. Taipjau buvo lem
ta, kad prieš 400 metų į lietuvių kal
bą išversta Biblija taip ir liko rank
raščiuose, laimė, per istorijos negan
das nežuvusiuose. Vertimo rankraščiai 
saugomi Gottingeno, o fotokopijos - 
Vilniaus universiteto bibliotekose.

- Jonas Bretkūnas buvo didžiau
sias Mažosios Lietuvos lietuvių rašy
tojas ligi Kristijono Donelaičio, - sa
ko profesorius Frydrichas Scholzas. 
Tik įsiklausykime, kaip skamba žo
džiai: didžiausias Mažosios Lietuvos 
rašytojas! - Jis nemažai prisidėjo prie 
bendrinės lietuvių kalbos kūrimo. Tai 
skatino ir lietuvių literatūros raidą. 
Tai jis savo darbais paruošė dirvą 
Kristijono Donelaičio, Liudviko Rė
zos ir kitų įžymių lietuvių rašytojų 
kūrybai. Deja, galima tik apgailestau
ti, kad per keturis šimtus metų per
ėjusi daugelio redaktorių rankas 
Biblija nebuvo išspausdinta. Nebuvo 
galimybių, lėšų ar noro?

Dabar žinoma, jog trūksta visko. 
Prieš karą Vytauto Didžiojo universi
tetas buvo pasidaręs viso rankraščio - 
penki dideli ir trys maži tomai - foto
kopijas. Bet trūko ne tik lėšų, bet ir 
jėgų. Užsienio lituanistai taip pat to
kiam darbui nesiryžo. Po karo būta 
minčių Bibliją išleisti. Lenkijoje atsi
dūrusi mūsų kalbininkė Tamara Bu- 
chienė tuo reikalu net tarėsi su kai 
kuriomis leidyklomis. Bet vėl pikta 
lemtis pastojo kelią Jono Bretūno 
darbui viešumon. Kilnius sumany
mus nutraukė ponios Tamaros neti
kėta mirtis... Na, o Lietuvoje tais lai
kais Šventasis raštas negalėjo prasi
mušti jau vien dėl to, kad kirtosi su 
visuotinai diegiama ideologija.

Ar žinojo profesorius Frydrichas 
Scholzas visas šias subtilybes? Tik
riausiai, nes dar 1976 metais suma
niai pergudravęs budrius sovietų 
ideologijos sargus (juk jis ne tik bal
tistas, bet ir slavistas, ne kartą skaitęs 
paskaitas tiek studentams, tiek moks
lininkams Maskvoje ir Leningrade)

S. Daukanto atminimą įamžins 
skulptoriaus R. Midvikio paminklas 
Lenkimuose, jubiliejinis medalis. Me
morialinė lenta ženklins namą Vilniu
je, kuriame jis gyveno, bus pažymėta 
ir tėvų sodybos vieta, konservuojama 
klėtelė Kalviuose. Nepamirštos S. 
Daukanto gyventos vietos Sankt Pe
terburge, Rygoje, Jaunsvirlaukėje. 
Ruošiamasi išleisti S. Daukantui skir
tą pašto ženklą ir voką.

S. Daukanto gimimo 200-ųjų meti
nių minėjimo vakaras Vilniuje vyks 
spalio 29 dieną. Ansamblis “Ratilio“ ju

mą“: “Parodos branduolį formuoja se
nosios dailininkų kartos, daugiau nei 
prieš pusę amžiaus buvusios viena pa
grindinių jėgų Lietuvos kultūriniame 
gyvenime, kūriniai. Palikdami tėviškę, 
šie dailininkai jau buvo subrendusios 
individualybės. Išeivijoje jie išsaugojo 
esminius meninės pasaulėjautos bruo
žus, nors kiekvieno jų kūryba vystėsi 
veikiama gausybės meno srovių... Di
delę ekspozicijos dalį sudaro jaunesnės 
kartos lietuvių dailininkų tapyba, grafi
ka, skulptūra. Ši karta meno mokslus 
baigė įvairuose JAV, Kanados, Austra
lijos, Europos edukacijos centruose. Jų 
kūrybos diapazonas platus, stilistika 
įvairi, nuo realistinių vaizdo konstravi
mo principų iki modernistinių ir post
modernistinių krypčių.“

Lietuvos dailės muziejaus direkto

profesorius atvyko į Lietuvą pas 
savo kolegas. Tikriausiai, per 
dvidešimt metų glaudžiai bendrau
damas su Lietuvos mokslininkais, 
profesorius buvo akylas, nuovokus 
ir pastabus, jei 1982 metais ėmėsi 
rengti spaudai Jono Bretkūno Bib
lijos vertimą į lietuvių kalbą. Ėmėsi 
ne vienas, kaip minėjau, pasikvietęs 
talkon jauną savo kolegą Johaną 
Dietherį Rangę.

Visą leidinį turėtų sudaryti trys 
serijos. Pirmoji serija - tai fotogra
fuotas visas Jono Bretkūno rank
raščio tekstas. Iš viso septyni tomai. 
Antrąją seriją, matyt, sudarys irgi 
septyni tomai. Čia bus moksliškai 
įvertintas kiekvienas Jono Bretkūno 
teksto tomas, turint galvoje, kad per 
400 metų kiekvienas redaktorius 
(netgi ir pats J. Bretkūnas) vertimą 
savaip taisė. Svarbu atsekti originalo 
taisymus ir įvardinti tų taisymų auto
rius. Trečioji serija turėtų aprėpti 
visus Jono Bretkūno raštų iki šiol pa
sirodžiusius tyrimus. Tai bus komen
tarų knygos. Jau pasirodė pirmos ser
ijos du tomai, trečios serijos - vienas 
tomas.

Vokietijoje dirbamas darbas žo
džiais sunkiai apibūdinamas, dar 
sunkiau pinigais įvertinamas, per 
mažai šiems žmonėms padėkoti ar 
iki žemės pagarbiai nusilenkti. Bū
dami beviltiški skurdžiai, Jono Bret
kūno Biblijos būtume laukę gal dar 
ne vieną šimtmetį. Juk vien Biblijos 
leidimo parengiamiesiems darbams 
išleista vos ne milijonas Vokietijos 
markių. Kaip buvo renkamos lėšos, 
tektų pasakoti ilgai, gal net nuo
bodžiai. Mums tik belieka graudžiai 
atsidusti, kad ne mums lemta rūpin
tis savo tautos kultūros palikimu. 
Bet malonu suvokti, jog esame bal
tų ainiai, kurių dvasia net po keturių 
šimtų metų žadina tauriems dar
bams vokiečių žemės vaikus, du 
profesorius, nuoširdžius Lietuvos 
mokslininkų bičiulius. Kartu norisi 
tikėti, kad ir Lietuvoje bus tinkamai 
pagerbtas ir įvertintas šių žmonių 
darbas, kaip įvertintas profesorius 
Frydrichas Scholzas savo valstybė
je. Už Vokietijos Federacinės Res
publikos kultūrinių ryšių su Pabalti
jo šalimis - Estija, Latvija ir Lietuva 
- atkūrimą ir puoselėjimą profeso
rius Frydrichas Scholzas apdovano
tas “Kryžiumi su kaspinu“...

Salomėja Čičiškina

biliejui ruošia S. Daukanto surinktų dai
nų programą, M. Mažvydo nacionalinė 
biblioteka - leidinių parodą. Vienas iš 
ryškiausių S. Daukanto paminėjimo ak
centų bus mokslinės konferencijos: Vil
niuje toks renginys sukvies žymiausius 
istorikus ir filologus; konferencija Var
niuose žada tapti čia kuriamos akademi
jos veiklos pradžia. S. Daukanto jubilie
jaus paminėjimai, skaitymai planuojami 
ir laukiami Kalviuose, Lenkimuose, 
Papilėje, kur jis 1864 metų gruodžio 6 
(lapkričio 24) dieną mirė.

ELR

rius R. Budrys, atidarydamas "Sugrįži
mo“ parodą, pasidžiaugė, kad išsipildė 
seniai puoselėta lietuvių dailininkų vi
zija - turėti Nacionalinę galeriją, kurio
je tilps visa dvidešimto amžiaus dailė, 
nuo nacionalinio atgimimo iki šių die
nų. Iškilmėse dalyvavo Kultūros ir 
švietimo ministras D. Trinkūnas ir
profesorius A. Tamošaitis iš Kanados.

Nacionalinėje galerijoje taip pat 
atidaryta Lietuvos valstybės ir kultūros 
istorijos muziejaus Naujausių laikų is
torijos skyriaus ekspozicija "Lietuva 
1940-1990: okupacijos, tremtis, pasi
priešinimas“. Stenduose - nuotraukos, 
daiktai, dokumentai. Ekspoziciją pra
deda TSRS 1939 m. išleisti žemėlapiai, 
kur Lietuva - tik mažytė TSRS dalelė. 
Baigia - Kovo 11 -osios Akto kopija.

Danutė Šiaudinytė

’’Vien laisvę pavergtiems 
ir viltį dainavau“

Su sena pažįstama, prisiekusia 
poezijos gerbėja, sėdėjome tarp baltų 
Vilniaus universiteto mūrų, K. Sarbie
vijaus kieme. Ligi baigiamojo “Poezi
jos pavasario - 93“ vakaro buvo likę 
apie 20 minučių - dangstėmės nuo lie
taus ir laukėme... Rinkosi poetai - ži
nomi ir pradedantys, laureatai ir ne, 
svečiai ir šeimininkai.

O mes laukėme, kad štai pasirodys 
kone visų poezijos švenčių nepailstan
tis dalyvis - gražus, elegantiškas, su 
berete ir balta nosinaite kišenaitėje... 
Prieis prie mikrofono, pridės ranką 
prie krūtinės, aristokratiškai nusilenks 
ir pasakęs “leiskite man paskutinį kar
tą...“ iškilmingai pradės:
Kaip žiemkentys rugys širdies

šaknim įaugau 
/ žemę sentėvių, aplaistytų krauju, 
Kuri ir gujamą mane kaip

sūnų saugojo 
Ir lyrai įteigė skambėt balsu nauju! -

Visi nuščius, pagarbiai sužiurę į 
šitą taurų žmogų - poetą par exellan- 
ce, klausys jo artistiškai skambančių 
eilių ir papliups katutėmis, o jam bai
gus, nuskubės jo link su gėlėmis.

Taip būdavo anksčiau: Jonas Grei
čiūnas, nors ir "nenumatytas“ iš anks
to, ateidavo su plunksnos broliais į 
baigiamojo vakaro vietą ir pareikš
davo būtinai skaitysiąs bent du eilė
raščius.

Deja, šį kartą jis nepasirodė. Ma
tyt, metai daro savo. Vakaro dalyviai 
nesulaukė mylimo poeto, neišgirdo jo 
artistiškai pakilaus balso, neapdovano
jo jo katutėmis. Jis nebepriminė, nepa- 
siguodė:
Gal tau, gimta šalie, sukaupt

didžiulį kraitį 
Man buvo skirta čia gyvenimo kely, 
Tik pančiai, užkardos žalčiais

kelius išraitė, 
Konvojai rausėsi etapų nešuly...

Gimęs Tiflise, kur tėvas - dragūnų 
pulko vyr. puskarininkis - atliko karo 
prievolę, laikantis save kupiškėnu, 
Vytauto Didžiojo universiteto auklėti
nis Jonas Greičiūnas mokytojavo, dir
bo žurnalisto darbą, buvo vienas rašy
tojų draugijos vadovų. 1928 metais 
debiutavęs eilėraščių knyga “Karo 
stovis (Dūšioje)“, jis per 10 Nepri
klausomos Lietuvos metų nudžiugino 
skaitytoją dar trim knygom "Akių ga
nyklos“, "Pirmoji rinktinė“, "Ižas Ne
mune“. Penktoji, deja išėjo tik po 28 
metų. Lietuvai tai buvo kančios ir ne
laisvės, nelygios kovos ir vilties metai. 
Poetui į juos įsiterpė kalėjimo ir trem
ties juodmetis. Tiesa, ir tas sunkus 28

Džojos Barysaitės nuotr. 

metų tarpas nebuvo tuščias. Poetas iš
vertė A. Puškino tragediją "Borisas 
Godunovas“, A. Gribojedovo komedi
ją "Vargas dėl proto“, pradėjo viso sa
vo gyvenimo darbą - ryžosi lietuviškai 
prakalbinti nemarųjį gruzinų klasiko 
S. Rustavelio kūrinį "Karžygys tigro 
kailiu“.

Tremtis - ilgi kančių ir pažemini
mo metai - nepalaužė poeto. Net trem
tinys J. Graičiūnas, vieno amžininko 
liudijimu, buvo par exellence. Net 
šimtasiūle apsivilkęs, kirvį už pančio 
užsikišęs, jis atrodė elegantiškas, gra
žus ir nepriklausomas. Apie tą juod- 
metį jis yra pasakojęs plunksnos drau
gams, rašytojų klubo svečiams nevir
kaudamas, nesiplūsdamas, oriai, netgi 
su jumoru ir ironija. Su pagarba ir 
meile prisimindamas daugybę nepa
laužiamos dvasios žmonių, kuriuos jis 
sutiko, nešdamas, atrodo, nepakelia
mą nužmoginimo naštą. Savo auto
biografijoje J. Graičiūnas pabrėžia, 
kad jį visą gyvenimą lydėjo sėkmė ir 
laimė: žmonės juo pasitikėjo, į jį gra- 
vitavo, dėjo į jį dideles viltis. Jis visur 
stengėsi pateisinti savo žmogiškąją 
lemtį.

Grįžęs iš tremties Jonas Graičiūnas 
išleido dar 5 eilėraščių knygas, tarp jų 
kūrybos rinktinę "Prie HipokrenėS 
Versmės“. Jo eilėraštis visuomet pasi
žymi aukšta ir tobula eilėdara, poetine 
drausme. Daugiausia tai klasikinis ke
tureilis, sklidinas aiškios ir gilios min
ties. Toje pačioje autografijoje jis tvirti
na: "Nesigailiu, kad esu - dabar pašie
piamo "tradiciniu“ - klasikinio eiliavi
mo adeptas. To mokė mane G. Petke- 
vičaitė-Bitė, J. Lindė-Dobilas, Vaiž
gantas, Puškinas, Lermontovas, Blo
kas, Tiutčevas, Heinė, Bodleras ir dau
gelis kitų. Taip pat džiaugiuosi, kad ne
su "madingas“. "Madingas“, vadinasi, 
laikinas, greit praeinantis“.

Jaunas poetas ir kritikas V. Kuku
las neseniai rašė: "Negaliu paliudyti, 
su kuo iš prieškario poetų J. Graičiū
nas artimiausiai bendravo. Bet galiu 
liudyti, kad jaunesni poetai didžiuoda
vosi draugyste su šiuo poetu. Ir vėlgi: 
pirmiausia dėl asmenybės šviesos ir 
taurumo“.

Galiu patvirtinti, kad nuolat jaučiau 
šio žmogaus ir poeto įtaką, globą ir 
kritišką akį.

Jonas Graičiūnas birželio 10 d. 
atšventė 90-ąjį gimtadienį.

Tvirtos sveikatos, laimės, kūrybi
nės sėkmės, brangusis žodžio Meistre!

Petras Keidošius
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Susitikimai Gervėčiuose
Baltarusijoje, Gervėčiuose, įvyko 

neoficialus Lietuvos ir Baltarusijos 
vyriausybių vadovų susitikimas.

Po A. Šleževičiaus apsilankymo 
lietuviškame Galčiūnų kaime abu 
premjerai Gervėčiuose kultūros namų 
salėje kalbėjosi su čia gausiai susirin
kusiais gyventojais. Vietos lietuviai 
labai sunerimę dėl nutrukusio susisie
kimo autobusais su Vilniumi, kur dir
ba ir mokosi daugelio šeimų atžalos. 
Savu transportu keliaudami į didžiąją 
Lietuvą, jie irgi turi keblumų pasienio 
muitinėse, nes draudžiama pervežti 
kiek daugiau maisto produktų ir kitų 
lauktuvių kitoje pusėje gyvenantiems 
giminaičiams. Jiems kelia nerimą 
gandas, kad mokyklose žadama ma
žinti lietuvių kalbos pamokų skaičių. 
Yra kitų problemų, kurias, jų nuomone, 
geriau galėtų spręsti vietinė valdžia.

Panašių nusiskundimų aukštieji 

Vilniuje, Rasų kapinėse, šiemet atidengtas paminklas 
Žymiam Baltarusijos atgimimo puoselėtojui, kultūros 
veikėjui Ivanui Luckevičiui ir jo broliui Antanui Luc- 
kevičiui. Paminklo autorius minskietis skulptorius Alesius 
Mirone i kas.

Nuotraukoje: paminklas broliams Luckevičiams.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

pareigūnai išgirdo ir Girių kaime.
Baltarusijos ministras pirmininkas 

Viačeslavas Kebičius pareiškė, jog šio 
krašto lietuviai su žyme pase ’’Gervė
čiai“ ar atitinkamu įdėklu galės be 
sunkumų keliauti į Lietuvą. Bus leista 
vežti daugiau maisto produktų. Jis taip 
pat pasirūpinsiąs, kad būtų skirtas 
autobusas reguliariems reisams iki 
Vilniaus. Kitą reisinį autobusą paža
dėjo A. Šleževičius. Su mokyklomis 
susijusios problemos bus sprendžiamos 
per šalių kultūros ministrų susitikimą, 
kuris turėtų įvykti po poros mėnesių.

Aptarti ir iš dalies išspręsti Lietu
vių kultūros švietimo centro Rimdžiū- 
nuose statybos reikalai. Centras buvo 
pradėtas su užmoju, bet darbai susto
jo, kadangi pritrūko lėšų.

Prie Naručio ežero A. Šleževičius 
ir V. Kebičius aptarė Lietuvos ir Bal
tarusijos santykius.

Kreipimasis į Lietuvos ir Baltarusijos vadovus, 
į visuomenę

Trisdešimt Lietuvos visuomenės 
veikėjų - literatūrologų, rašytojų, 
folkloristų, poetų ir kitų sričių garsių 
specialistų - kreipėsi į Lietuvos ir 
Baltarusijos vadovus, į visus lietu
vius ir baltarusius, kviesdami sutelkti 
pastangas mūsų tautų, abiejų kaimy
ninių valstybių glaudžiam bendradar
biavimui visose gyvenimo srityse. 
’’Stiprinkime ekonominius ir kultūri
nius ryšius, būkime tokie, kokie bu
vome galingos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės metais. Ne tik gerb
kime, bet ir padėkime vieni kitiems. 
Sudarykime kuo geriausias sąlygas 
baltarusiams Lietuvoje ir lietuviams 
Baltarusijoje steigti mokyklas gimtą
ja kalba, plėtoti tautinę kultūrą. At
kurkime mūsų bendrąsias vertybes!“ 
- raginama kreipimosi pabaigoje.

Jo pradžioje sakoma, kad dabar, 
kai Lietuva ir Baltarusija tapo nepri
klausomomis valstybėmis, pilnateisė
mis pasaulio bendrijos narėmis, me
tas atgaivinti senąsias mūsų tautų 
abipusės pagarbos, tolerancijos ir 
bendradarbiavimo tradicijas naujais 
pagrindais.

Toliau kreipimesi rašoma: ’’Viena 
pagrindinių šiuolaikinės valstybės pa
reigų - rūpintis savo nacionalinėmis 
mažumomis. Todėl Lietuvoje siekia
ma ne tik įtvirtinti valstybingumą bei 
stiprinti ekonomiką ir kultūrą, bet ir 
normalizuoti pagal tarptautinę teisę 
tarpnacionalinius santykius. Sovieti
niai tautų draugystės šūkiai pakeisti 
realiomis teisėmis visų tautybių Lietu
vos piliečiams. Neatsitiktinai Lietuvos 
politiką nacionalinių mažumų atžvil
giu gerai įvertino tarptautiniai eksper
tai ir atitinkamos organizacijos.

Šiuo metu savo tautinę kultūrinę 
švietėjišką veiklą sėkmingai plėtoja 
Lietuvos rusai, ukrainiečiai, baltaru
siai, lenkai, žydai, armėnai, gruzinai, 
estai, vokiečiai, latviai ir kitų mūsų 
valstybės tautybių piliečiai. Gražūs 
poslinkiai pastebimi Lietuvos balta
rusių tautiniame atgimimo procese. 
Jie susibūrė į Baltarusių kultūros 
draugiją, Baltarusių kalbos ir Balta
rusių mokyklos bendrijas, “Siabry- 
nos“ klubą. Įkurta ir veikia Lietuvos 
baltarusistų asociacija. Leidžiamas 
baltarusiškas laikraštis ’’Naša niva“. 
Valstybė remia jų pastangas kelti tau
tinę savimonę, puoselėti gimtąją kal
bą, tradicijas. Pedagoginiame univer
sitete ruošiami mokytojai mokyk
loms dėstomąja baltarusių kalba, at
kuriama gimnazija Vilniuje. Jau ku
ris laikas transliuojamos gimtąja kal
ba radijo ir televizijos laidos.

Suprantama, jog demokratizacijos 
procesus lydi įvairios problemos. Ta
čiau akivaizdu, kad Lietuvos baltaru
siai jau šiandien turi visas sąlygas 
naudotis Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos skelbiamomis teisėmis.

Norėtųsi, kad ir anapus sienos lie
tuvių tautinė bendruomenė pariteti
niais pagrindais turėtų tas pačias sąly
gas puoselėti kalbą, vystyti savo kul
tūrą ir tradicijas.

Tam tikrų teigiamų poslinkių jau 
esama. Štai keletas pavyzdžių tik iš 
vieno Varenavo rajono. Tkinčiųjų pas
tangomis 1989 metų rudenį atstatyta ir 
atšventinta Pelesos bažnyčia. Praėjusių 
metų rudenį po 60 sunkių okupacijos 
metų ten pat atkurta ir lietuviška ben
drojo lavinimo mokykla. Visuomenės 
lėšomis pastatyti krikščioniškos kul
tūros parapijos namai, trys sodybiniai 
gyvenamieji namai mokytojams. Ro- 
dūnioje netrukus bus atidaryti kuklūs 
lietuvių namai, o Ramoškonyse jau 
veikia lietuviška skaitykla.“

Toliau nurodoma, kad šie pirmieji 
tautinio atgimimo žingsniai buvo ne
lengvi. Teko įveikti nemažas kliūtis. 
Yra pareigūnų, vis dar nenorinčių net 
girdėti apie atgimstančią lietuvybę, 
linkusių tęsti nutautinimo politiką. Juk 
lietuviškoje Pelesos apylinkėje, kurio
je rusų tautybės šeimų tik keletas, vis 
dar veikia rusiška mokykla. Šios mo
kyklos mokytojai iki šiol priešinosi ne 
tik lietuviškos, bet ir baltarusiškos mo
kyklos steigimui. Stebina, jog net da
bar, paskelbus Baltarusijos nepriklau
somybę, atsiranda tokių pseudospe- 
cialistų, kurie lietuvių-baltarusių pari
byje mūsų tautiečių nelaiko autochto
nais, nors čia nuo amžių yra etninės 
lietuviškos žemės.

Apie tai byloja daugybė mokslinių 
faktų, tarp jų ir devynioliktojo am
žiaus vidurio statistiniai duomenys, jie 
minimi kreipimesi.

Primenama, kad 1939 metų spalio 
10 dienos sutartimi tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos vakarinė Vilniaus 
krašto dalis buvo grąžinta Lietuvos 
valstybei. Lietuviškų kaimų gyvento
jai, likę inkorporuotoje į Baltarusijos 
TSR rytinėje dalyje, prašė tarybinės 
vadovybės priskirti juos prie Lietuvos 
valstybės. Abiem pusėms susitarus 
buvo nuspręsta organizuoti tuometi
nės BTSR Švenčionių, taip pat Adu
tiškio, Astravo, Vidžių, Varenavo, 
Rodūnios ir kitų pasienio rajonų gy
ventojų apklausą dėl šiuose rajonuose 
gyvenančių lietuvių noro persikelti į 
Lietuvos valstybę arba dėl šių rajonų 
atidavimo Lietuvai. Apklausa referen
dumas vyko 1940 metų birželio vidu
ryje. Minėtų rajonų lietuviai balsų 
dauguma nusprendė persikelti į Lie
tuvą. Tarybinė Baltarusijos vadovybė 
nesitikėjo tokių rezultatų. Susidarė ga
na įtempta politinė padėtis, kurios ato
mazga įvyko 1940 m. rugpjūčio 3 die
ną, kai TSRS Aukščiausioji Taryba, 
įjungdama Lietuvą į TSRS, patenkino 
Baltarusijos delegacijos vadovo, Bal
tarusijos kompartijos pirmojo sekreto
riaus P. K. Ponomarenkos siūlymą - 

“Priimti Gudijos TSR Aukščiausio
sios Tarybos pasiūlymą dėl perleidi
mo Sąjunginei Lietuvos Tarybų So
cialistinei Respublikai Švenčionių, 
Vidžių, Adutiškio, Astravo, Varena
vo ir Rodūnės rajonų - Gudijos TSR 
teritorijos dalies su lietuvių gyven
tojų dauguma“.

Netrukus, 1940 metų spalio 1-2 
dienomis, Gardine vyko derybos tarp 
abiejų respublikų vadovų. Lietuvos 
delegacijai vadovavo Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pirminin
kas J. Paleckis, Aukščiausiosios Ta
rybos sekretorius S. Pupeikis ir LKP 
CK atstovas - vidaus reikalų liaudies 
komisaras A. Guzevičius, o Baltaru
sijos - BTSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas N. Na- 
talevičius ir prezidiumo sekretorius 
L. Popkovas. Buvo sutarta, kad 
BTSR perduos Lietuvai teritoriją su 
76 318 gyventojų, iš kurių 51 000 
lietuvių. Pagal susitarimą buvo nu
spręsta perduoti visą Švenčionių ra
joną su 28 803 gyventojais, Vidžių 
rajono - 4761, Adutiškio - 19 170 gy
ventojų. Šie susitarimai įvykdyti iš 
dalies. Be to, buvo susitarta perduoti 
Lietuvai Varenavo rajono dalį su 13 
345 lietuviškų kaimų gyventojais, 
Rodūnios - su 14 141 ir Pariečės rajo
no - su 5657 gyventojais bei nedidelį 
Svyrių rajono pakraštį su 135 lietu
viais, bet ši susitarimo dalis nebuvo 
įvykdyta. Baltarusijos delegacija ne
sutiko priskirti Lietuvai 5 tūkstančių 
Astravo rajono Gervėčių apylinkės 
žmonių, motyvuodama tuo, kad ši 
lietuviška parapija yra apsupta balta
rusių tautybės gyventojų ir gerokai 
nutolusi nuo respublikų sienų. Šis 
reikšmingas susitarimas nebuvo 
įvykdytas nei prieš, nei po karo.

“Mes kviečiame Baltarusijos 
kompetentingas vyriausybines įstai
gas nesivadovauti, nustatant lietuvių 
gyventojų skaičių, sovietinio gyven
tojų surašymo duomenimis. Šie duo
menys, kaip mes patyrėme, ir Lietu
voje, ir Baltarusijoje neatspindi tikro
vės. Mums nesuprantama, kuo rem
damasi oficialioji statistika tvirtina, 
kad Varenavo rajone šiuo metu yra 
apie 80% lenkų, kurių dauguma len
kiškai nekalba. Tokių pat anomalijų 
yra ir Lietuvoje, kad ir gretimame 
Šalčininkų rajone. Ką byloja šitie ne
rimą keliantys faktai? Tai, jog iki 
šiol lietuvių-baltarusių etninėje že
mėje lengviau užsirašyti rusu arba 
lenku negu lietuviu ar baltarusiu“, - 
sako kreipimosi į Lietuvos ir Balta
rusijos vadovus, į visus baltarusius ir 
lietuvius autoriai. Tarp jų - tokie ži
nomi žmonės kaip rašytojas J. Avy
žius, literatūrologas V. Kubilius, 
poetas J. Marcinkevičius, akademi
kas V. Mažiulis, istorikas V. Merkys 
ir kiti.

Birželio 6 d. “Vilnijos“ draugi
ja sostinėje, Lietuvių namuose, 
sukvietė senuosius, prieš karą gi
musius vilniečius prie arbatos pa
bendrauti, pakalbėti apie jiems rū
pimas Vilniaus ir jo krašto proble
mas. Nemažas būrelis žmonių ke
lias valandas šnekėjosi, dainavo 
jaunystės dainas. “Vilnijos“ drau
gijos valdybos narys S. Trepšys, 
vedęs šią sueigą, pasidžiaugė, jog 
tęsiama sena tradicija surinkti se
nuosius vilniečius pirmą vasaros 
sekmadienį. Prieš 20 metų į tokius 
susitikimus dar sueidavo apie ke
lis šimtus žmonių. Bet laikas 
senųjų vilniečių skaičių nenumal
domai mažina. Pagerbtas mirusių 
J. Maceikos, L. ir A. Čibirų, P. 
Dundulienės, E. Budėnienės, S. 
Toškūnaitės ir kitų atminimas. 
Pristatyti sueigos svečiai iš už
jūrio - K. Pauliukėnas, V. ir V. 
Kulbokai.

Senųjų vilniečių sueiga

Prof. P. Čibiras prisiminė vil
niečių lietuvių gyvenimą lenkų 
okupacijoje. Jis mano, jog svarbu 
rašyti atsiminimus, nors ne visiems 
dar gyviems liudininkams gali 
įtikti. Gerai atsiliepė apie grupės 
lietuvių kreipimąsi į Lietuvos 
Prezidentą p. A. Brazauską ir Bal
tarusijos Aukščiausios Tarybos pir
mininką p. S. Šuškevičių dėl abiejų 
valstybių draugiškų santykių plė
tojimo.

V. Kulbokienė pasidžiaugė grį
žusi po 50 metų į Vilnių, kurio gy
venimas, reikalai jai ir jos likimo 
žmonėms niekad neišėjo iš atmin
ties. Kur jie begyveno, būrėsi į 
bendrijas: pirmieji organizaciniai 
žingsniai žengti Bostone, vėliau 
išsiplėtė į pasaulinę sąjungą, kurios 
ypač veiklus skyrius Kanadoje. Ji 
pasakė keletą sakinių apie savo 
darbus: negaudama nei vieno cento 
parašė šimtą straipsnių Lietuvių 

enciklopedijai, dabar rašanti atsi
minimus. Spaudoje pasirodė jos 
“Gyvenimo vingiuos", kur svarbus 
skyrius skirtas atsiminimams apie 
vyskupą Steponavičių, kilusį iš 
Gervėčių.

V. Kulbokas, jos vyras, prisi
minė prieš karą lenkų, baltarusių 
vaikų mokymą, V. Martinkėno pa
ramą sunkiame mokytojo darbe.

K. Garšva, “Vilnijos“ draugijos 
pirmininkas, pasveikino susirinku
sius, išsakė rūpestį apie senųjų vil
niečių atsiminimų, raštų tvarkymo 
reikalus. Jis sakė, jog atsiminimus 
galėtų rinkti Lietuvių namai Vil
niuje ir M. bei J. Šlapelių muzie
jus.

N. Juršėnas, Švenčionijos klubo 
pirmininkas, pabrėžė senosios kar
tos, kaip dvasios sankaupos, svarbą 
tautos gyvenime, o taip pat bend
ravimą su išeiviais, kurių dvasia 
kitokia, kurie savo elgesiu primena 

mums, pagadintiems sovietmečio, 
kaip turime bendrauti, vieni kitus 
gerbti. Lenkai kviečia savo tautie
čius atvykti, svečiuotis. Ir tie va
žiuoja apsižiūrėti buvusių dvarų 
Vilniaus krašte. Leipcige jam tekę 
girdėti vieno lenko postringavimą: 
jei siena bus atdara - mes jus su- 
dorosim, nes mūsų 40 milijonų, o 
jūsų tik per tris... Todėl lietuviai 
turi vienytis, rūpintis pilietiškumo 
ugdymu, savo krašto dvasios at
gaivinimu, ypač Vilniaus krašte.

K. Čekys geidavo dažnesnių vil
niečių sueigų, nes retai senieji vil
niečiai besusitinka.

P. Razmukas prisiminė pažintį 
su J. Basanavičiumi. Jis pasidžiau
gė, kad sueigoje mato savo jaunys
tės bendradarbę V. Mamickaitę- 
Kulbokienę, tvarkiusią J. Basa
navičiaus archeologiją. P. Raz
mukas dėkojo išeiviams už siunčia
mas knygas, spaudą Lituanistikos 
institutui, kurio bibliotekoje jis 
dirbo 67 metus.

M. Burokienė apgailestavo, kad 
nemato tokios lietuvių vienybės, 
kokia buvo jos jaunystės laikais.

P. Averka priminė, kad polo
nizacijai reiktų priešintis ne vien 
atsiminimais, o tvirtu atsparumu. 
Reikia duoti tvirtą atkirtį me
lams.

M. Serapinienė paskaitė eilė
raštį.

A. Vengris apgailestavo dėl 
Vilniaus būklės: pastoliai stovi 
po 10 metų, yra netvarkos, ne
švaros. Važinėdamas po pasaulį 
matai, kaip turi atrodyti sostinė. 
Nutarta kreiptis į miesto savi
valdybę su prašymu tinkamai 
tvarkyti Vilnių.

Ir kiti kalbėjusieji prisiminė 
praeitį, šiandien vis dar opias 
Vilniaus krašto problemas, siūlė 
vienokias ar kitokias išeitis.

Senieji vilniečiai sveikino Vil
niaus krašto lietuvių sąjungą Ka
nadoje ir kitus išeivijos lietuvius 
vilniečius, palinkėjo jiems svei
katos ir sėkmės, prašydami nepa
miršti gimtųjų vietų.

Nastazija Keršyti 
’’Vilnijos“ draugijos 

atsakingoji sekretorė
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’’Lito įvedimas - istorinis žingsnis“

Birželio 14 d. Lito komiteto na
riai (A. Brazauskas, A. Šleževičius ir 
R. Visokavičius) pasirašė nutarimą 
"Dėl. Lietuvos Respublikos nacio
nalinių pinigų įvedimo ir laikinųjų 
pinigų-talonų išėmimo iš apyvartos“.

Jame sakoma: Lito komitetas, 
vadovaudamasis 1991 m. lapkričio 5 
d. priimtu Lietuvos Respublikos pi
nigų išleidimo įstatymu, nutarė nuo 
1993 m. birželio 25 d. leisti į apy
vartą Respublikos nacionalinius pi
nigus, kurių vienetas yra litas, o jo 
viena šimtoji dalis - centas. Kaip tei
sėta atsiskaitymo ir mokėjimo prie
monė išleidžiami į apyvartą 10, 20, 
50 ir 100 litų banknotai ir 1, 2, 5, 10, 
20, 50 centų bei 1, 2, 5 litų monetos. 
Nustatyta, kad vienas litas yra lygus 
100 laikinųjų pinigų - talonų.

Nustatyta, kad 1991, 1992 ir 

1993 metų pavyzdžio visų nominalų 
laikinieji pinigai - talonai iš apyvartos 
pradedami išimti nuo 1993 m. birželio 
25 d. ir kaip atsiskaitymo ir mokėjimo 
priemonė Lietuvos Respublikoje nuo 
1993 m. liepos 20 d. nebenaudojami. 
Nuo šios datos vienintelė teisėta atsi
skaitymo ir mokėjimo priemonė Lie
tuvos Respublikoje yra litai ir centai. 
Atsiskaityti užsienio valiutomis Lietu
vos Respublikoje nuo 1993 m. rugpjū
čio 1 d. draudžiama.

Įmonės, įstaigos, organizacijos įpa
reigotos pagal 1993 m. birželio 25 d. 
būklę perrašyti balanso aktyvo ir pasy
vo straipsnius, nebalansines sąskaitas, 
visų prekių ir paslaugų kainas, darbo 
užmokestį, pensijas, stipendijas, pašal
pas ir kitas išmokas bei įplaukas iš laiki
nųjų pinigų - talonų į litus santykiu 100 
su 1 (100 talonų lygūs vienam litui).

Banko įstai
gos pagal 1993 
m. birželio 25 d. 
būklę privalo 
perrašyti įmonių, 
įstaigų, organi
zacijų lėšų liku
čius sąskaitose, 
skolas, gyventojų 
indėlius iš laiki
nųjų pinigų - ta
lonų į litus san
tykiu 100 su 1 ir 
atitinkamai pert
varkyti savo ba
lansus, apskaitą 
ir atskaitomybę.

Nustatyta, kad 
nuo 1993 m. birželio 25 d. visa ap
skaita ir atskaitomybė visose Lietuvos 
Respublikoje esančiose įmonėse, įstai
gose, organizacijose, bankuose veda
ma litais bei centais.

Nuo 1993 m. birželio 25 d. įmo
nės, įstaigos, organizacijos iš banko 
įstaigų grynuosius pinigus (atlygini
mams, pensijoms ir kitoms išlaidoms) 
gauna ir atsiskaitymus negrynaisiais 
vykdo tik litais.

Lietuvos Respublikos vyriausybei 
ir Lietuvos bankui pavesta iki 1993 m. 
birželio 20 d. įspėti buvusių rublio 
zonos ir kitų užsienio valstybių vy
riausybes ir centrinius bankus apie lito 
įvedimą Lietuvos Respublikoje nuo 
1993 m. birželio 25 d., nurodant, kad 
pagal sudarytas su buvusių rublio zo
nos valstybių centriniais bankais su
tartis nuo 1993 m. birželio 25 d. visi 

įskaitymai į užsienio centrinių ir 
komercinių bankų korespondentines 
sąskaitas, atidarytas Lietuvos Respub
likos centriniame ir komerciniuose 
bankuose laikinaisiais pinigais - talo
nais, vykdomi litais. Visų užsienio 
bankų korespondentinių sąskaitų liku
čiai Lietuvos bankuose laikinaisiais 
pinigais - talonais 1993 m. birželio 25 
d. perskaičiuojami į litus santykiu 100 
talonų lygūs vienam litui.

Lito komitetas taip pat nutarė įpa
reigoti vyriausybę iki š. m. rugpjūčio 
1 d. indeksuoti gyventojų indėlius, tu
rėtus asmeninėse sąskaitose iki 1991 
m. vasario 26 d.

Finansų ministerija įpareigota iki š.

1993 06 16 Valiutos pirkimo-pardavimo kainos
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“

Valiuta Pardavimo kaina 
(tai. už vnt.)

Pirkimo kaina 
(tai. už vnt.)

JAV doleriai 435.00 410.00
Vokietijos markės 257.00 247.00
Austrijos šilingai 36.00 34.00
Anglijos svarai sterlingų 615.00 595.00
Olandijos guldenai 228.00 218.00
Danijos kronos 64.00 62.00
Kanados doleriai 320.00 310.00
Prancūzijos frankai 75.00 72.00
Švedijos kronos 55.00 53.00
Australijos doleriai 282.00 272.00
Šveicarijos frankai 283.00 273.00
Norvegijos kronos 58.00 56.00
Suomijos markės 74.00 71.00
Estijos krona 33.00 32.00
NVS rubliai 0.36 0.34

m. birželio 20 d. nustatyti gyventojų 
piniginių pajamų deklaravimo tvarką.

Lietuvos Respublikos vyriausybė
ir Lietuvos bankas parengs įmonių įs
tatymo pakeitimo projektą, numatan
tį, kad bankininkystės pobūdį atitin
kančia veikla gali užsiimti tik tos įmo
nės, kurios turi atitinkamą licenciją.

Kalbėdamas per televiziją, R. 
Visokavičius pasakė, kad lito įvedi
mas - istorinis žingsnis, tai reiškia, 
kad prasideda dar vienas valsty
bingumo įtvirtinimo etapas. Jis pa
reiškė, jog Lietuvos bankas darys 
viską, kad nacionalinis valiutos 
autoritetas pasaulyje būtų kuo grei
čiau atstatytas. Lito įvedimo stabi
lumas pagrįstas Lietuvos auksu, va
liuta ir Tarptautinio valiutos fondo 
parama.

Krizė postkomunistinėse šalyse gresia laimingam gyvenimui 
Vakaruose

Europos Ekonomikos Tarybos parlamentinė asamblėja surengė 
antrąją konferenciją "Ekonomikos reforma Centrinėje ir Rytų Europoje: 
pamokos ir perspektyvos“. Konferencija vyko Suomijos Parlamente, 
Helsinkyje. Lietuvai šioje konferencijoje atstovavo Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas K. Antanavičius ir Ekonomikos komiteto narė V. 
Briedienė.

Siūlome skaitytojų dėmesiui K. Antanavičiaus kalbos, pasakytos šioje 
konferencijoje birželio 2 d., tekstą.

Garbingasis Pirmininke, bran
gūs kolegos,

mums, Lietuvos Seimo na
riams, yra labai svarbu dalyvauti 
antrojoje Europos Tarybos parla
mentinės asamblėjos konferenci
joje ekonomikos reformos Centri
nėje ir Rytų Europoje klausimais. 
Mes pirmą kartą dalyvaujame 
tokiame renginyje, atstovaudami 
Lietuvai kaip tikrajai Europos 
tarybos narei.

Aš nebekartosiu, kokie svarbūs 
mums visiems yra tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, erdvės inves
ticijoms atvėrimas, prekybos ir 
tarptautinių komunikacijų liberali
zavimas, švietimo, mokslo, kultū
ros ir humanitariniai ryšiai. Tai 
akivaizdu ir tai buvo pažymėta 
puikiose Parlamentinės asamblė
jos ekonomikos ir plėtojimo ko
miteto pirmininko p. Uwe Holtz ir 
Suomijos ministro pirmininko p. 
Esko Aho kalbose.

Taip, stabilumas ir pažanga yra 
ne tik Centrinės ir Rytų Europos 
valstybių, bet visų Europos valsty
bių, o ir visų išsivysčiusių pasau
lio šalių uždavinys.

Kaip Jūs prisimenate, Lietuva 
buvo išsilaisvinimo, demokratiza
vimo ir ekonominių reformų avan
garde. Mes turėjome partokratinės 
ir biurokratinės nomenklatūros, 
komandinės centralizuoto planavi
mo ir visos gyvenimo sistemos 
greito pakeitimo viziją. Mes tikė
jomės, kad per keletą metų sukur
sime demokratinės šalies instituci
jas, pakeisime sovietinį mąstymo 
būdą, pereisime į rinkos ekonomi
kos dėsniais veikiančią ekono
miką.

Deja, ketverius metus mes gy
venome laukdami vizijų išsipil

dymo, vis maitinami kalbomis apie 
greitą ekonomikos stabilizavimą. 
Deja, ekonomikos nuosmukis vis 
dar progresuoja ir dabar tampa aki
vaizdu, kad 1989-ųjų (priešreformi- 
nių) metų ekonomikos ir žmonių 
gyvenimo lygį (kuris nebuvo net 
artimas Vakarų valstybių standar
tams) pasieksime tik peržengę 
2000-ųjų metų slenkstį.

Kaip teisingai ir akivaizdžiai 
savo analitinėje kalboje parodė Pa
saulio banko vicepirmininkas p. 
Wilfrid Thalwitz, visoms Centrinės 
ir Rytų Europos valstybėms reika
linga ryžtis atleisti darbuotojus iš 
įmonių, kuriose gamybos apimtys 
krito, reikalingi fundamentalūs 
technologijų atnaujinimai, o tas ne
įmanoma be didelių investicijų. Pa
čios regiono šalys investicijoms 
reikalingomis lėšomis nedisponuo
ja, potencialūs investitoriai vis dar 
apdairiai dairosi, o ir to investici
joms skiriamo kapitalo, palyginus 
su jo reikme visoje postkomunisti
nėje erdvėje, yra labai nedaug. 
Taigi neišvengiamai ir smarkiai turi 
didėti nedarbas. Kokios pasekmės 
gali būti, ko galima tikėtis?

Būtina sutelktomis Europos 
Tarybos ir Europos Bendrijos pas
tangomis atlikti ne paviršutinius 
aprašinėjimus, o giluminę procesų 
analizę su galimų variantų skaičia
vimais, parengti nedarbo, socialinio 
gyvenimo lygio, Europos valstybių 
darbo rinkos ir užimtumo prog
nozes, sudaryti įmanomus Europos 
kaitos scenarijus.

Pateiksiu Lietuvos ekonominę ir 
socialinę būseną apibūdinančius 
skaičius. Tuo nenorėčiau sudaryti 
įspūdžio, kad Lietuva yra kokioje 
nors ypatingoje būsenoje. Ne, galiu 
tvirtinti, kad tokioje būsenoje yra 

visos postkomunistinės Centrinės ir 
Rytų Europos šalys, išskyrus Rytų 
Vokietiją (dėl suprantamų priežas
čių) ir galbūt Vengriją, Čekiją bei 
Slovakiją.

Taigi Lietuvos žemės ūkio pro
duktyvumas nukrito į 1960-1968- 
ųjų metų lygį. O tai buvo lygis, pa
siektas po privačių ūkių suardymo 
ir kolchozų sukūrimo.

Pramonėje bendroji produkcijos 
apimtis sumažėjo palyginti su 
1989-aisiais metais daugiau kaip 55 
procentai ir vis dar krinta. Pramo
nės įmonių pajėgumas yra panau
dojamas mažiau nei 50 procentų. 
Bendroji pramonės apimtis per pir
muosius keturis šių metų mėnesius 
sudarė tik 46 procentus 1990-ųjų 
metų to paties laikotarpio lygio. 
Nepaisant to, mes turime tik šiek 
tiek daugiau nei 30 tūkstančių 
bedarbių. Bet iš tikrųjų paslėptųjų 
bedarbių yra daugiau nei 250 tūks
tančių, t. y. apie dvidešimt procentų 
visų dirbančiųjų.

Tie ir kiti ekonominiai sunkumai 
ir lėmė, kad vidutinis mėnesinis už
darbis yra 14 tūkstančių talonų (28 
JAV doleriai), vidutinės mėnesinės 
pajamos, tenkančios vienam žmo
gui, yra 5500 talonų (11 JAV dole
rių), 87 procentai pajamų sunaudo
jama kasdieniam vartojimui, iš to 
skaičiaus 64 procentai - maistui. 
(Galiu priminti, kad skurdo riba lai
koma tokia, kai žmogus sunaudoja 
maistui daugiau kaip 50 procentų 
savo pajamų).

1993-ųjų metų pradžioje žmo
gaus išlaidos maistui buvo 17 kartų 
didesnės kaip 1992-ųjų metų pra
džioje. Tuo tarpu atlyginimai padi
dėjo tik keturis kartus.

Mažiau kaip 2000 talonų mėne
siui (5 JAV dolerius) pajamų turėjo 
26 procentai Lietuvos gyventojų. 
79 procentai Lietuvos gyventojų tu
rėjo pajamas, mažesnes už minima
lų gyvenimo lygį.

Dar kartą noriu pažymėti, kad 
situacija Lietuvoje nėra išskirtinė, 
aukščiau pateikti skaičiai atspindi 
padėtį visose Rytų Europos postko
munistinėse šalyse.

Taigi situacija yra liūdna ir pa
vojinga.

Mes puikiai suprantame, kad 
niekas nepaims mūsų už rankos ir 
neišves į laimingą (vakarietišką) 
gyvenimą. To niekas be mūsų pa
čių pastangų ir mūsų pasikeitimo 
padaryti negali. Kartojant popu
liarios dainos žodžius - “Kas bus, 
tas bus“. Mes neturime pasirinki
mo. Tačiau Jūs, europiečiai, kurie 
turite turtingą ir laimingą gyveni
mą, galite pasirinkti: dėti pastan
gas, kapitalą, savo potenciją sta
bilumui postkomunistinėse vals
tybėse didinti ar laukti "kas bus 
tebūnie“? Tačiau šiuo atveju gali
mo kolapso (krizės) rizika mū
suose didėja, o tai gali reikšti ir 
Jūsų turtingo bei laimingo gyve
nimo pabaigų. Tik bendros mūsų 
visų pastangos, kooperavimasis ir 
integravimas, investicijų Rytų 
erdvėje spartus didinimas gali 
ryškiai padidinti ramios Europos 
ateities tikimybę. Todėl baigda
mas aš noriu dar kartą priminti 
Pasaulio banko vicepirmininko p. 
Thalwitz žodžius, kuriuos jis pa
sakė po situacijos Rytų Europos 
šalyse nuodugnios analizės:

"Mes turime suprasti, kad kiek
vienas doleris, išleistas Rytų Euro
poje, yra ne tuščiai prarastas, pado
vanotas ar paaukotas, o yra inves
tuotas į bendrą Europos ateitį.“

Aš manau, kad tokios organi
zacijos, kaip Jungtinės Tautos 
(UN), Europos Taryba (The Coun
cil of Europe), Pasaulio Bankas 
(World Bank), Europos vystymo ir 
rekonstrukcijos bankas (The Euro
pe Bank of Development and Re
construction), yra sukurti tam, kad 
stebėtų ir analizuotų situaciją pa
saulio ir Europos valstybėse, pa
rengtų galimų įvykių alternatyvas ir 
padarytų viską, kas įmanoma, kad 
mūsų civilizacija išvengtų blogos 
pabaigos.

Telydi mus mūsų bendros pas
tangos ir Dievo pagalba.

K. Antanavičius
Profesorius, 

ekonomikos mokslų daktaras

LSDP pozicija
Lietuvos socialdemokratų parti

jos (LSDP) frakcija Seime mano, 
kad palankių sąlygų įvesti litui dar 
nėra. Apie tai sakoma šios frakcijos 
seniūno pasirašytame pareiškime. 
Litui (svarbiam antiinfliaciniam 
svertui) įvesti reikalingos ekono
minės ir socialinės sąlygos. "Svar
biausios, - nurodoma LSDP frakci
jos pareiškime, - būtų šios: L Eko
nomikos pagyvėjimo tendencija. 2. 
Ūkio struktūros, ypač pramonės, 
pakeitimas. O ligi šiol nėra net pro
gramos. 3. Valiutos režimo (mono
polio) įvedimas, t.y. įstatymo, reg
uliuojančio valiutų išvežimą, įteisi
nančio savų pinigų prioritetą, 
draudžiančio paralelinę svetimų 
pinigų cirkuliaciją, priėmimas. 4. 
Gebėjimas reguliuoti mokėjimų ba
lansą. 5. Valiutinių ir rublinių indė
lių, paimtų iš Lietuvos žmonių dar 
SSRS, materialinės kompensacijos 
išsprendimas <...> 6. Lietuvos gy
ventojų tikėjimas, jog valstybė suge
ba užkirsti kelią nelegaliam turto 
kaupimui, gali kovoti su korupcija ir 
apsaugoti gyventojus nuo nuskurdi
mo.

Jei šios sąlygos būtų palankios, 
LSDP tvirtai pasisakytų už lito 
įvedimą. Tačiau, mūsų nuomone, 
šių sąlygų nėra.“

LSDP frakcija pasisako prieš ne
teisėtų pinigų legalizavimą.

* * *
Kovo 11-osios akto signataras, 

advokatas Jonas Liaučius išplatino 
pareiškimą dėl šių metų balandžio 
28-osios Lito komiteto pareiškimo, 
kad "Visi piniginiai resursai, esan
tys Lietuvoje ir užsienyje, nepri
klausomai nuo jų kilmės, yra tei
sėtas fizinių bei juridinių asmenų 
turtas ir negali būti konfiskuotas“. 
Toks teiginys p. J. Lauciaus pareiš
kime vertinamas ypač pavojingu 
demokratinės valstybės saugumo 
požiūriu. Lito komitetas, teigiama 
pareiškime, sąmoningai viršijo Sei
mo jam nustatytus įgaliojimus. J. 
Laučius pasiūlė Seimui skubos 
tvarka parengti ir priimti įstatymą 
dėl privalomo pinigų deklaravimo 
prieš keičiant juos, jų įsigijimo 
būdų nustatymo, dėl pinigų kiekio 
bei sumokėtų mokesčių atitikmens 
rezultatų ir kt.
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’’Laikausi objektyvios - Lietuvai naudingos - pozicijos“
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko dr. K. Bobelio atsakymai į klausimus

- Kokios yra Seimo užsienio 
reikalų komiteto pareigos ir galios?

- Užsienio reikalų komitetas studi
juoja, pritaria ar nepritaria įvairių 
sutarčių, deklaracijų ratifikavimui 
Seime. Rekomenduoja diplomatinių 
tarnybų atidarymą įvairiuose kraš
tuose, pritaria ar nepritaria Prezidento 
ar užsienio reikalų ministerijos pasiū
lymams, projektams įvairiais užsie
nio politikos klausimais.

Pateikia įvairių pasiūlymų. Prita
ria ar nepritaria diplomatinių atstovų 
skyrimui. Atstovauja Lietuvai įvai
riose tarptautinėse konferencijose, 
palaiko ryšius su kitų valstybių diplo
matiniais atstovais L ietuvoje. Komi
teto nariai dažnai dalyvauja Lietuvos 
valstybinėse delegacijose. Palaiko 
tiesioginius ryšius su kitų valstybių 
parlamentais, seimais, dalyvauja įvai
riuose tarptautiniuose seminaruose.

- Komitetas yra sudarytas iš įvai
rių partijų žmonių. Kaip sekasi dirb
ti ir suderinti nuomones?

- Kaip ir kiekviename pasaulio 
valstybių parlamente, taip ir Lietuvos 
Respublikos Seime, komitetai yra su
daryti iš įvairių politinių partijų ats
tovų. Užsienio reikalų komitetas yra 

pats didžiausias iš visų Seimo komi
tetų. Jame 17 Seimo narių: 8 LDDP, 
7 Tėvynės santaros, 1 LSDP ir 1 
LKDS. Aš buvau išrinktas ir patvir
tintas Seimo. Visų komiteto narių 
tikslas yra suformuoti kuo geresnę 
Lietuvos Respublikos užsienio poli
tiką ir geresnį mūsų tautos atstovavi
mą. Kiekvieno komiteto nario filoso
fija ir metodai tų tikslų pasiekimui 
yra skirtingi, kai kurie tai išreiškia 
individualiai, kai kurie pagal partijos 
liniją. Aš laikausi objektyvios - Lie
tuvai naudingos - pozicijos, atmesda
mas partinį interesą sprendžiant klau
simus. Priimant nutarimą vienu ar 
kitu klausimu visados bandau duoti 
galimybę visiems komiteto nariams 
pasisakyti ir ieškoti kompromiso. 
Kartais tai pavyksta, kartais - ne. Yra 
problemų su kai kuriais ’’Tėvynės 
Santaros“ atstovais, kurie tikrai labai 
mažai nusimanydami ir suprasdami 
bendrą tarptautinę politiką su Rusija 
dažnai savo nerimtais, nepagrįstais 
pareiškimais ar kalbėjimais trukdo 
objektyviai - kas šiuo metu naudinga 
Lietuvai - spręsti. Kai nuomonių ne
pavyksta suderinti, klausimas iš
sprendžiamas balsavimu.

- Ar komitetas turi įtakos dery
bose su Rusija dėl kariuomenės iš
vedimo?

- Taip, komitetas turėjo labai daug 
įtakos dėl valstybinės derybų su Ru
sijos Federacija delegacijos sudary
mo. Užsienio reikalų komitetas prita
rė Prezidentui papildyti senąją vals
tybinę derybų delegaciją, o vėliau ją 
beveik pilnai pakeisti. Aš asmeniškai 
laikausi principo, kad nepakeičiamų 
asmenų nėra, todėl nėra reikalo visą 
laiką būti susirišusiems su tais pa
čiais asmenimis, ypač jei jie per tam 
tikrą laiko periodą jokių ypatingų pa
siekimų neparodė.

Vienas iš derybų punktų su Rusija 
yra jos kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos. Šis klausimas, bent nuo 
mano pirmininkavimo, kelia mažiau
sia problemų tame labai sudėtinga
me, įvairius kompleksus apimančia- 

me derybų procese. 1992 m. rugsėjo 
8 d. su Rusijos Federacijos gynybos 
ministerija buvo pasirašytas susitari
mo tvarkaraštis dėl karinių dalių iš 
Lietuvos Respublikos išvedimo. Ta
da Lietuvoje buvo apie 35 000 rusų 
kariuomenės personalo. Šiandien jo 
yra apie 9 000-10 000. Išvedimas 
vyksta gan tvarkingai. Tiktai labai 
neigiamai veikia kai kurių asmenų 
visą laiką dirbtinas skelbimas, esą at
sitraukimas nėra vykdomas kaip susi
tarta. Tai neteisybė, atsitraukimas 
vyksta, ir tikimės, kad iki 1993 metų 
rugpjūčio 31 d. jis bus pilnai atliktas, 
kaip buvo susitarta. Tai patvirtino ir 
1993 m. gegužės 18-19 d. Lietuvoje 
lankydamasis Rusijos gynybos mi
nistras P. Gračiovas bei Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos pas
kelbti duomenys apie kariuomenės 
išvedimą.

- Išeivija nuogąstauja, matyda
ma, kad LDDP stengiasi esamų 
įvairių svarbių postų vadovus pa
keisti savo mažiau kvalifikuotais 
Žmonėmis. Kokia Jūsų nuomonė? 
Kodėl teisėtai išrinkti trys Seimo 
nariai buvo pakeisti LDDP nariais?

- Kiekviena valdžia keičia - ar tai 
Lietuvoje, ar tai JAV, ar kur nors ki
tur - valstybinį aparatą sau priimti
nais ir kompetentingais asmenimis. 
Manau, kad tai natūralus procesas. 
Dabartinės vyriausybės veiklos rezul
tatus parodys ateitis - parodys tai, ar 
mes išlįsime iš tos didelės ekonomi
nės, socialinės, politinės krizės, į kurią 
mus atvedė buvusioji vyriausybė.

Pakeistieji Seimo nariai nebuvo 
išrinkti teisėtai, kaip Jūs rašote. Jie 
visi buvo išrinkti, sufalsifikavus rin
kimų rezultatus. Tą neteisėtą jų išrin
kimą patvirtino Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiasis Teismas. Bet rin
kimų komisija atsisakė vykdyti 
Teismo sprendimą. Todėl Teismas 
turėjo atimti jiems išrinkimo manda
tus ir patvirtinti 3 teisėtai išrinktus 
Seimo atstovus.

- Kiek yra tiesos, kad Prezidentas 
A. Brazauskas, skirdamas pareigū

nus, visiškai nekreipia dėmesio, ar 
jie buvo stribai, ar žmones perse
kioję kegėbistai, ar aršūs okupanto 
tarnai?

- Nesutikčiau su Jūsų teigimu, kad 
A. Brazauskas skirdamas pareigūnus 
nekreipia dėmesio į jų praeitį. Neži
nau, kokį asmenį ar asmenis Jūs turi
te galvoje; jei žinočiau, galėtume tie
siogiai apie tai pakalbėti. Yra daug 
gandų ir pletkelių, bet jais remtis ne
galima.

- Daugelis klausia, kas nulėmė, 
kad Jūs iš karto įsitraukėte į A. Bra
zausko rinkiminę veiklą?

- Pažinojau p. Brazauską keletą 
metų, turėjau su juo pasikalbėjimų, 
mačiau jo veiklą, žinojau jo didelį 
ekonominį ir administracinį patyri
mą, taip pat mačiau jo tautinį patrio
tinį nusistatymą, nes jei ne jis, tai 
klausimas, ar būtų buvęs Sąjūdis, ar 
būtų sugriuvusi Sovietų Sąjungos ko
munistų partija. 1988-1989 metais jis 
labai daug rizikavo, leisdamas Sąjū
džiui veikti, kurtis ir net atsiskirda
mas nuo internacionalinių komunistų 
partijų centro Maskvoje - tai teigia
mai įvertino ir pasaulio spauda. To
dėl aš maniau ir taip dabar manau, 
kad jis buvo tinkamiausias asmuo va
dovauti Lietuvai, kuomet Lietuva bu
vo tokioje didelėje ekonominėje, so
cialinėje ir politinėje krizėje ir reikėjo 
asmens su dideliu administraciniu 
patyrimu.

- JAV lietuvių spaudoje daug 
rašoma apie Lietuvos ambasados 
Vašingtone darbą ir išlaidas. Tačiau 
plačioji visuomenė tikro vaizdo ne
turi nei apie išlaidų dydį, nei apie 
tarnautojų skaičių. Jūs esate minė
ję, kad Lietuvos vyriausybė amba
sadai yra skyrusi 150 000 dol. Kiek 
lėšų iš viso yra surinkusi išeivija? Ar 
gaunamos išlaidų apyskaitos?

- P. Lozoraičio negalėjau remti, 
nes jį irgi daugelį metų pažįstu. Jis 
neturėjo visiškai jokio ekonominio, 
administracinio ar net ir užsienio po
litikos atstovavimo patyrimo, ką išei
vijos spauda taip nerealiai ir perdėtai 

yra išputusi. Neteisybė, kad jis 50 
metų, kaip kad skelbiama, atstovavo 
Lietuvos diplomatijai. Amerikoje jis 
yra tik 3-4 metai, o prieš tai buvo Va
tikane, tai reikia patikrinti Vatikano 
diplomatinius dokumentus, kad su
prastume, koks tas diplomatinis ats
tovavimas ir jo pozicija buvo. Taip 
pat jis nėra palaikęs ryšių, kaip pride
rėtų diplomatui, su Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministru ir Sei
mu, ir net mums rengiant 1993 metų 
užsienio diplomatinių tarnybų sąma
tą atsisakė duoti 1991-1992 metų iš
laidų ir pajamų apskaitą, kad galėtu
me paruošti realią 1993 metų sąmatą. 
Taip pat net ir šiandien jis nėra atsa
kęs, koks ir kaip apmokamas perso
nalas ir kokiose pozicijose dirba Va
šingtono ambasadoje! Kokios jo 
1991-1992 metų išlaidos, URM ir 
užsienio reikalų komitetas nežino. 
Apie jo pajamas žinome tik tiek, kad 
VLIK-as - Tautos Fondas jam yra iš
mokėjęs $85 000 iš skirtų $100 000, 
nes iki VLIK-o veiklos pabaigos 
1992 m. liepos 11 d. (kada įvyko pas
kutinis ataskaitinis VLIK-o valdybos 
ir Tautos Fondo posėdis) ataskaitos 
negavome. Priešingai su mūsų amba
sadoriumi A. Simučiu - jam irgi buvo 
paskirta ir išmokėta $100 000 suma 
ir gauta pilna ataskaita. Taip pat už
sienio reikalų ministerija yra skyrusi 
ir perdavusi Vašingtono ambasadai 
$ 150 000, bet apie šį atsiskaitymą ir
gi kol kas nieko nežinome. O kiek 
buvo surinkta iš Amerikos lietuvių 
ambasados darbui ir kaip jie panau
doti -juk tai irgi visuomenės suauko
ti pinigai - reikia atsiskaitymo ir revi
zijos. Bet jokio atsiskaitymo nesame 
gavę.

- Ar tiesa, kad ambasadorių St. 
Lozoraitį buvo planuojama skirti 
ambasadoriaus pareigoms į Italiją 
dar V. Landsbergio vyriausybės lai
kais?

- Tiesa, p. Lozoraitis buvo numa
tytas skirti ambasadoriumi į Romą -

Nukelta j 7 psl.

Prezidentas pripažino padaręs klaidą,
atšaukdamas Stasį Lozoraitį iš ambasadoriaus JAV pareigų, tačiau sprendimo nekeičia
Prezidentas Algirdas Brazauskas 

pripažino padaręs klaidą, atšaukda
mas Stasį Lozoraitį iš Lietuvos am
basadoriaus JAV pareigų. Apie tai 
pirmiausia pranešė ’’Laisvosios 
Europos“ radijo stotis, informuo
dama apie Prezidento A. Brazausko 
ir Prezidentūros darbuotojų susi
tikimą birželio 10 dieną su De
mokratinės darbo partijos frakcijos 
Seime nariais. Tai patvirtino ir per 
Lietuvos televiziją kalbėjęs Pre
zidento patarėjas J. V. Paleckis. Pa
sak "Laisvosios Europos“, Pre
zidentas leidęs suprasti, kad spren
dimui atšaukti Stasį Lozoraitį įtakos 
turėjo užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys. Lietuvos televizijos ko
respondentės paprašytas pakomen
tuoti kalbas, kad Prezidento spren
dimui įtakos turėjęs dr. K. Bobelis, 
J. V. Paleckis pasakė: "Man sunku 
pasverti, kas kiek įtakojo. Galiu tik 
pasakyti, kad įtakos turėjo ne vienas 
ir ne du žmonės. Buvo įvairių nuo
monių“. Prezidento vyriausiasis 
patarėjas Raimundas Rajeckas, anot 
informuotų šaltinių, to susitikimo 
metu atvirai kritikavo užsienio 
reikalų ministrą. R. Rajeckas sakė 
apie S. Lozoraičio atšaukimą su
žinojęs iš žurnalistų.

Kalbėdamas per Lietuvos tele
viziją. Prezidentas A. Brazauskas 
patvirtino, kad pripažįsta klaidą dėl 
S. Lozoraičio atšaukimo iš ambasa
doriaus Vašingtone pareigų. Pasak 
Prezidento, tai organizacinio pobū
džio klaida, nes "pasiuntinio at
šaukimas yra įvykis. Tai yra rimtas 
žingsnis, jam turi būti labai gerai 

pasiruošta“. A. Brazauskas sakė, kad 
"priėmus sprendimą dėl pono S. 
Lozoraičio atšaukimo iš šių pareigų 
nebuvo organizuotas darbas paren
kant ir pasiūlant laiku naują kandi
datūrą į tas pareigas. Ponas Vytautas 
Čekanauskas, kurį užsienio reikalų 
ministerija tikėjosi pasiūlyti pradžioje 
kaip kandidatą laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu, atsisakė eiti dirbti tą darbą. 
Dabar, kai jis atvažiavo į Lietuvą, 
mes šitai galutinai išsiaiškinome ir 
sužinojome“.

Tačiau “organizacinės klaidos“ 
pripažinimas nereiškia, kad keičia
mas sprendimas dėl S. Lozoraičio at
šaukimo iš Vašingtono. Atsakyda
mas į televizijos žurnalistės klausi
mą. kaip toliau klostysis įvykiai. Pre
zidentas pasakė: "Ponui S. Lozo
raičiui pasiūlytos pareigos, kurios 
jam buvo numatytos jau prieš metus 
dar ankstyvesnės užsienio reikalų 
ministerijos vadovybės (ambasa
doriumi Italijoje - ELR), yra Italijos 
vyriausybės sutikimas. Šitas pasiū
lymas lieka, mes laukiame iš pono S. 
Lozoraičio atsakymo“.

Paprašytas pakomentuoti Prezi
dento vyriausiojo patarėjo R. Rajec
ko kritiką užsienio reikalų ministro 
adresu A. Brazauskas pasakė: "Aš 
manau, kad kritika mes klausimo 
neišspręsime. Norėčiau palinkėti ir 
ministrui Povilui Gyliui, ir jo pava
duotojams, ir skyrių vedėjams, de
partamentų direktoriams, visai mi
nisterijos vadovybei atsakingiau dirb
ti ir operatyviau spręsti reikalus“.

Remdamasis informuotais šal
tiniais vyriausybėje, "Lietuvos rytas“ 

rašė, kad užsienio reikalų ministro 
veikla nepasitenkinimą reiškė ir prem
jeras A. Šleževičius. Lietuvos centro 
sąjunga pareiškė, kad Lietuvos užsie
nio politika - aklavietėje. Jos nuomo
ne, užsienio reikalų ministerijos darbas 
neatidėliojant turi būti apsvarstytas 
Seime kaip atskiras klausimas, išklau
syta ministro darbo ataskaita, svars
toma, ar jis tinka užimamoms parei
goms.

Vašingtono priemiestyje šio miesto 
Lietuvių bendruomenė suruošė pa
gerbimą Lietuvos ambasadoriui JAV 
Stasiui Lozoraičiui ir jo žmonai Da- 
nielai. Susitikime S. Lozoraitis panei
gė gandus, kad galbūt jo atleidimas iš 
diplomatinio posto Vašingtone nėra 
galutinis. "Jūs turbūt esat girdėję, kad 
Vilniuje buvo padaryti tam tikri pa
reiškimai, kurie visus nustebino, su
prantama, mane pirmiausia... Jie ne
pakeičia mano nusistatymo ir mano 
nuomonės taip, kaip jie nepakeičia ir 
Respublikos Prezidento nuomonės ir 
nusistatymo. Ir aš tą gerbiu“, - pasakė 
S. Lozoraitis.

Ambasadorius padėkojo visiems, 
kurie jį rėmė, ragino susitaikyti su 
Lietuvoje padarytu sprendimu ir toliau 
dirbti Lietuvai naudingą darbą.

Apie savo planus dirbti diplomati
nėje tarnyboje Romoje ar persikelti į 
Lietuvą S. Lozoraitis konkrečiai ne
kalbėjo.

Vilniuje Sąjūdis, Politinių kalinių 
sąjunga ir kitos organizacijos dėl S. 
Lozoraičio atšaukimo surengė vienos 
dienos bado akciją. Keli šimtai jos 
dalyvių, ant galvos užsidėję popierines 
juosteles su užrašu "Bado akcija“.

buvo susirinkę prie badautojų 
autofurgono, esančio netoli Seimo 
rūmų (jį matote nuotraukoje). Čia 
toliau buvo renkami parašai, kad 
ambasadoriui S. Lozoraičiui būtų 
leista eiti Lietuvos atstovo JAV 
pareigas. 31 dieną prie Seimo išba- 

davusi M. Garšvienė paguldyta į 
ligoninę. Praėjusią savaitę prie 
Seimo badavo M. Pocienė ir dar 
keli žmonės. Pareiškimą, kad ba
daus namų sąlygomis, parašė poetė 
D. Pranckietytė.

ELR
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Tradicinis lietuvių sąskrydis Lietuvių Sodyboje

Šiais metais tradicinis Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąskrydis įvyko per 
sekminių šventes, gegužės 29-30 d. 
Lietuvių Sodyboje.

Gegužės 29-ąją, šeštadienio popie
tėje Sodybos rūmai, pasipuošę jaunų 
beržų šakomis, laukė svečių. Pirmieji 
pasirodė tautiečiai iš Boltono, 
Manchesterio, Nottinghamo.

Vakare Sodybos didžiojoje menėje 
įvyko susipažinimo šokiai. Juos pa
įvairino iš Lietuvos atvykęs estradinės 
muzikos dainininkas Stasys Povilaitis.

Sekmadienio rytas nebuvo skaid
rus ir saulėtas. Bet tai neatbaidė tautie
čių iš įvairių vietovių nuo kelionės į 
savo mažąją "Lietuvą“. Dalis londo- 
niečių, neturėjusių savo transporto, at
bildėjo su didžiuliu Ričardo O'Brien 
vadovaujamu autobusu.

Dienos programa prasidėjo pamal
domis. Kunigas Aleksandras Geryba 
atnašavo mišias. Sakydamas pamoks
lą jis ragino visus lietuvius atiduoti sa
vo duoklę Tėvų Žemei - Lietuvai, ku
riai reikalinga įvairi parama. Jis ragino 

nelaukti, ką Lietuva duos tau, bet pa
klausti savęs: ką aš galiu duoti tau, 
Lietuva?

Pasibaigus pamaldoms prasidėjo 
sąskrydžio kermošius. Britanijos lietu
vių jaunimo sąjungos, Britų-Lietuvių 
Pagalbos Fondo vaikams Lietuvoje, 
tautinių šokių ansamblio "Lietuva“ ir 
kitų prekystaliai buvo apkrauti įvairio
mis prekėmis ir gėrybėmis.

V.S. Vida Gasperienė pakvietė vi
sus sąskrydžio dalyvius apsilankyti 
LSS Europos Rajono įrengtame Sody
bos skautų Būkle. Šiais metais Lietu
vos skautai švenčia savo veiklos dei
mantinę - 75 metų - sukaktį. Būkle 
vyko Europos Rajono paroda.

Po pietų Lietuvos kunigaikščių pa
veikslais išpuoštoje Sodybos menėje 
įvyko estradinės muzikos ir dainų 
koncertas, jį surengė solistas Stasys 

Povilaitis. Buvo gausu klausytojų.
Po koncerto sąskrydis vyko lauke. 

Čia tautinius šokius pašoko "Lietuvos" 
ansamblio dalyviai, taip pat Didžiosios 
Britanijos estų ir latvių kolektyvai. Tai 
buvo sąskrydžio programos finalas.

Toliau muzikos, dainų garsai gir
dėjosi iš Sodybos skirtingų menių.

Žmonių privažiavo gana gausiai, 
juos maloniai priėmė Sodybos vedėjai 
Vaidotas ir Heidė Banaičiai.

Ak, kaip būtų gera, kad galėtume 
suvažiuoti pabendrauti dideliame bū
ryje ne kartą per metus, o keliskart. 
Pabandykim!

Stasys Kasparas
Autoriaus nuotraukose: kun. A. 

Geryba laiko pamaldas Sodyboje; 
estrados dainius Stasys Povilaitis su 
Violeta Lingaitiene (kairėje) ir Anele 
Vikaniene.
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’’Laikausi objektyvios - 
Lietuvai naudingos - pozicijos“

A tkelta iš 6 psl.

Italiją p. Landsbergio vadovavimo 
laikais. Net buvo pasiųstas paklausi
mas Italijos vyriausybei - prezidentui 
- 1992 m. spalio mėnesį. Iš ten atėjo 
teigiamas atsakymas 1993 m. sausio 
23 d. O 1993 m. gegužės 5 d. Prezi
dentas A. Brazauskas sekdamas nor
malia diplomatinių atstovų rotacija ir 
dėl kitų motyvų p. Lozoraitį atšaukė. 
Iki atšaukimo p. Lozoraitis visai ne
palaikė ryšių nei su Lietuvos Respub
likos Prezidentu, nei su Seimo užsie
nio reikalų komitetu. Kaip kiekvieno
je demokratinėje valstybėje, Seimas 
kontroliuoja visų ministerijų, o taip 
pat ir įvairių diplomatinių misijų fi
nansinį atsiskaitymą, nes jis yra atsa
kingas už valstybės sąmatą. Skelbi
mas, kad tai buvo koks nors sąskaitų 
suvedinėjimas ar kerštas, yra grynas 
absurdas. 1992 m. spalio 10 d. p. 
Saudargas oficialiai pateikė pasiūly
mą tuometinės Aukščiausiosios Ta
rybos užsienio reikalų komisijai dėl 
p. Lozoraičio skyrimo į Italiją, tai yra 
užprotokoluota.

- Ar Jūsų vadovaujamas komite
tas turi įtakos Konsulų ir Ambasa
dorių parinkimui? Kodėl vietoj p. 
Bičkausko (Maskvoje) buvo paskir
tas kitas rusiška pavarde asmuo?

- Taip, turime. P. Bičkauskas bu
vo išrinktas Seimo nariu, o pagal Lie
tuvos Konstituciją Seimo narys nega

Susitikimai Vienoje
Žmogaus teisės, demokratija, įsta

tymų valdžia buvo tos didžiosios ver
tybės, dėl kurių, atkurdami nepriklau
somybę, kovojo Lietuvos žmonės. Tai 
pažymėjo Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, kalbėdamas 
Vienoje vykusioje Pasaulinėje žmo
gaus teisių konferencijoje.

P. Gylys paminėjo svarbiausiuo
sius Lietuvos žmogaus teisių politikos 
tikslus: po penkis dešimtmečius truku
sios okupacijos atkurti pilietinę visuo
menę, sudaryti tvirtą pagrindą rinkos 
ekonomikai, užtikrinti Lietuvoje gy
venančių tautų saugumą, plėtoti šalies 
integraciją į pasaulio bendriją.

Vienoje P. Gylys susitiko su kon
ferencijoje dalyvavusiais Kazachsta
no, Kanados, Egipto, Indijos, kitų ša

li būti ambasadoriumi. Lietuvos am
basadoriumi paskirtas p. Kozyrovi- 
čius yra išsilavinęs, gimęs, augęs, 
mokslus baigęs Lietuvoje - kelių ge
neracijų karaimų kilmės, dar Vytauto 
laikais į Lietuvą atvykusių palikuo
nis. Ne Lietuvoje gimusio asmens 
pavardė turėtų būti kriterijumi užima
mam postui, bet jo išsilavinimas ir 
kompetencija.

- Ar žinoma, kiek aukso Lietuva 
buvo deponavusi JAV? Ar turima 
tiksli apyskaita, kiek ir kuriems 
reikalams jis buvo išleistas?

- Tikslus kiekis, kiek aukso Lietu
va buvo deponavusi JAV banke, šiuo 
metu dar neskelbiamas. Bet galima 
skelbti, kad jis jau 1977 metais buvo 
pilnai išnaudotas diplomatinių tarny
bų išlaikymui. Man tuo metu kartu su 
dr. K. Šidlausku, dr. J. Geniu ir latvių 
bei estų atstovais teko dalyvauti JAV 
valstybės departamente (State De
partment) derybose dėl tolimesnio 
mūsų ambasadų išlaikymo. Gal p. 
Lozoraitis galėtų tai paskelbti, nes tai 
tikrai turi būti Vašingtono ambasados 
archyvuose.

Šiuos klausimus dr. K. Bobeliui 
pateikė ’’Lietuvių balsas“ (“Voice 
of Lithuanians“) Chicagoje. Dr. K. 
Bobelio pasiūlymu atsakymus 
spausdiname ir ’’Europos lietuvio“ 
savaitraštyje. Interviu pavadini
mas - mūsų.

ELR

lių užsienio reikalų ministrais. Susiti
kime su Ukrainos Respublikos užsie
nio reikalų ministru A. Zelenko buvo 
aptarti valstybių interesų atstovavimo 
Ukrainoje ir Lietuvoje klausimai, bend
radarbiavimo bei tarpvalstybinių su
tarčių pasirašymo galimybės ir per
spektyvos. Ministrai kalbėjo ir apie 
Lietuvių draugijos Ukrainoje proble
mas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos min
istrai trišaliame susitikime derino del
egacijų pozicijas bei taktiką.

Seimo opozicijos lyderis V. 
Landsbergis Vienos forumo daly
viams nusiuntė laišką, kuriame pra
šoma JTO konferencijos ir Vakarų 
demokratijų tvirtai pareikšti: Rusija 
turi liautis grasinusi Baltijos šalių 
žmonėms.

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Aukos skautų stovyklai

Juozas Bliūdžius, Škotijos lietu
vių klubo ir DBL S-gos skyriaus 
pirmininkas, prisiuntęs 50 sv. skautų 
stovyklai, rašo: "Linkiu skautų va
dams ir visai stovyklai saulėto oro, 
gražios nuotaikos ir linksmų atosto
gų, kurių vadai neturėsite.

J. ir R. Bliūdžiai - 10 sv., klubas - 
25 sv., skyrius - 15 sv.“

Derby, tragiškų birželio įvykių 
minėjimo metu dalyviai suaukojo 
skautų stovyklai 50 sv. (Aukas rinko 
J. Maslauskas.)

Aukotojai:
po 5 sv. - J. ir B. Levinskai, H. ir

LSS Garbės nariui, inž. Steponui 
Nenortui mirus, giliai, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną Petrutę, šeimą, 
gimines ir artimuosius.

LSS Europos Rąjono Vadya, 
Sesės ir Broliai 

V. Gasperai, VI. ir M. Žemaičiai, 
Br. ir S. Urbanavičiai, K. Straškie- 
nė, J. Petrėnas;

po 3 sv. - Br. O. Rekčtys, P. 
Sarapinas, A. Tirevičius;

po 2 sv. - E. Vainorienė, F. ir A. 
Ramoniai, R. Popikienė.

Gerbiamam LSS Garbės nariui J. 
Bliūdžiui, Škotijos lietuvių klubo ir 
DBL S-gos skyriaus valdybai, dos
niems ir kasmetiniams skautiškos 
idėjos rėmėjams išreiškiamas nuo
širdus ir skautiškas AČIŪ!

v. s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Atstovas

s. I. Gerdžiūnienei, A. Gerdžiū- 
nui, giminėms ir pažįstamiems, 
tėveliui-uošviui mirus, reiškiame 
gilią, skautišką užuojautą ir kartu 
liekame liūdesyje.

LSS Europos Rqjono Vadya,
Sesės ir Broliai
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PADĖKA
Dėkojame N. Gasiūnienei iš 

Mančesterio ir Jūratei Dindas iš 
Berlyno už drabužėlius mūsų 
vaikams. Jūsų rūpesčio ir širdies 
gerumo dėka mūsų vaikučiai 
aprengti ne tik tvarkingai ir šiltai, 
bet ir madingai. Tai jiems teikia 
daug džiaugsmo, o mums didelė 
materialinė parama. Tegul lydi 
Jus sėkmė visuose Jūsų darbuose.

Butkienė, Fanienė, 
Godaitė, Tvarkūnaitė, 

Turčiakovienė, Juškėnienė

RENKU
lietuviškas alaus etiketes, iš

leistas iki 1965 metų. Ypač domi
na prieškarinės etiketės.

Siūlyti: Žygimantui Šalkaus
kui, a/d 2542, Vilnius 2015.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Travel 
Document arba Certificate of 
Identity vizos išduodamos: 
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 9 iki 12 vai., tre
čiadieniais nuo 15 iki 18 vai.

Su giliu liūdesiu reiškia
me mūsų širdingą užuojau
tą jo artimiesiems, o ypatin
gai jo žmonai Petrutei, dėl 
Stepo Nenorto mirties.

Petras ir Melita Varkalai

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 27 d., 

11.15 vai. Židinyje.
Leicesteryje - birželio 27 d., 14 

vai., Švč. Širdyje, Mere RD.
Manchesteryje - birželio 27 d., 

12.30 vai.
Bradforde - liepos 4 d., 12.30 vai.
Eccles - liepos 11 d., 12.15 vai.

Redaktorius Mindaugas Miiieška 

LONDONE
LONDONO SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO 

NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 23 dieną įvyko klubo 
narių metinis susirinkimas.

Buvo išklausyti klubo valdybos 
pranešimai: pirmininko, sekretorės, 
kasininko. Kasininko R. Hoye prane
šimas - svarbiausias, nes kalbėjo apie 
pinigus.

Klubas 1992-1993 metų finansi
niu laikotarpiu turėjo 29240 svarų 
pajamų. Išlaidų - 28934 svarus. Pel
nas 305 svarai. Klubo išlaidose di
džiausią vietą užima Centrinės val
džios (Uniformed Business Rate) 
išlaidos - 3003 svarai, draudimas - 
1317 svarų, apšildymas ir šviesa - 
1524 svarai.

Klubas turi banke ir įvairiose 
investicijose 13187 svarus, neskaitant
pačio pastato, kuris yra klubo nuo
savybė.

1993-1994 metams išrinkta tokia 
valdyba:

Garbės Prezidentas - kun. J. Sake
vičius MIC;

pirmininkas - S. Kasparas; 
vicepirmininkas - L. Songaila; 
kasininkas - R. Hoye;
valdybos nariai - M. Šemetienė, 

K. Edwards, A. Ivanauskas-lves, P. 
Songaila;

auditorius - M. Šemeta;
baro valdyba - J. Kalin, V. 

Olensevičius, D. Šemeta.
Klubo sekretore 1993-1994 me

tams pakviesta pasilikti Marija Kali- 
nauskaitė-Hoye.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias aukas: 
po 50 svarų - Vaclovas Cibulskas, 

Stroud; Algirdas Bieliūnas, Stroud;
30 svarų - A.S.P. P. Dunn, Do- 

Į IŠVYKA PRIE JŪROS 1 
i

Ši tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d.1 
I (šeštadienį).
I Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo i 
j bažnyčios - 9 vai.

Kaina £3, norintys važiuoti užsirašo Klube.
I_______________________________________________ I

Vykstantiems j užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmihtinoskelionės!

vercourt - Harwich;
25 svarus - Stasys Chotkevičius, 

Helston Com;
7 svarus - R. Morgan, Chertsey;
5 svarus -1. Kirsnys, London.
Fondo vadovybė širdingai dėkoja 

už šias aukas. Be to, fondas dėkoja 
Vaclovui Cibulskui ir Algirdui Bie
liūnui už nuoširdų laišką, padrąsi
nantį fondo vadovybę dirbti Lietuvos 
vaikams - Lietuvos ateičiai!

Aukas siųsti:
British - Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania,
21 The Oval,
London E2 9DT.

PALAIDOTAS INŽINIERIUS 
STEPONAS NENORTAS
Birželio 10 dieną įvyko inžinie

riaus Stepono Nenorto laidotuvės.
Prieš laidotuvines pamaldas AfA 

velionio karstas atlydėtas į Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero Šventovę. 
Laidotuvių Mišias atnašavo parapijos 
klebonas dr. Jonas Sakevičius MIC. 
Pamoksle klebonas prisiminė, kaip jis 
prieš 47 metus Londone sutiko pir
mąjį atvykėlį iš Lietuvos Steponą 
Nenortą. Nuo tada Steponas buvo 
nuoširdus parapijos narys.

Po pamaldų At A velionio karstas 
palydėtas į Švento Patriko kapines, 
lietuvišką skyrių. Paskutines laidoji
mo apeigas atliko klebonas J. Sakevi
čius MIC. Atsisveikinimo žodį pasakė 
DBL S-gos centro valdybos direkto
rius Stasys Kasparas. Jis kalbėjo: 
"Taipjau likimas lėmė, kad man kartu 
su velioniu Steponu Nenortu teko 
bendrauti ir laikas nuo laiko kartu 
dirbti valdybose 41 metus. Teko pa
justi, kad jis buvo nepaprasto darbštu
mo ir kuklumo, krištolinio tyrumo, 
dvasinio sąžiningumo žmogus, prin
cipingas Didžiosios Britanijos lietu
viškos bendruomenės narys“.

Sugiedota "Marija, Marija“, Tau
tos himnas, kuris tarp kapinių medžių 
suskambėjo švelniu garsu.

Laidotuvėse dalyvavo giminės iš 
JAV, Kanados, Lietuvos, ambasados 
patarėjas dr. Antanas Nesavas, Mari
jonų kongregacijos provincijos kun. 
Pranas Račiūnas. Gausiai dalyvavo 
Londono lietuviai, jausdami, kad nete
ko tauraus savo bendruomenės nario.

Aukščiausiasis Viešpatie, duok 
mūsų broliui Steponui geriausiąjį atly
ginimą Tavo Dangaus Karalystėje.

BOLTONE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d. Boltono latvių klube 
Baltijos tautų Komitetas surengė Iš
vežtųjų dieną. Latvių pirmininkas J. 
Zakis pradėjo vakaro programą. Po to 
trimis kalbomis sugiedotas religinis 
himnas. Komiteto sekretorius H. Vai
neikis paskaitė neilgą paskaitą, ją pa
įvairindamas savo asmeniniais atsimi
nimais.

Eilėraščius perskaitė H. Silius - lie
tuviškai, Silvia Kuusik - estiškai ir J. 
Zakis - latviškai. Vakaro programa 
buvo užbaigta trijų Baltijos tautų him
nais.

Po to buvo gražios vaišės. Latvių ir 
estų šeimininkės paruošė puikius sta
lus su maistu. Buvo gražiai pasivaišin
ta, įspūdžiais pasidalinta ir padainuota. 
Nors dalyvaujančių lietuvių skaičius 
buvo labai mažas, jie savo dainomis 
nenusileido nei estams, nei latviams.

Kaip ir kiekvienais metais, ši Bal
tijos tautų tragedija buvo paminėta 
skelbimu vietiniame dienraštyje 
"Bolton Evening News“.

DERBY
Birželio 13 d. ukrainiečių klubo 

patalpose DBL S-gos Derby sky
riaus nariai ir lietuviai iš tolimesnių 
apylinkių, svečiai ir DBL S-gos CV 
atstovė V. Gasperienė su vyru (iš 
viso arti pusšimčio dalyvių) susi
kaupę prisiminė tautiečių trėmimus 
į Sibirą tragiškąjį 1941-ųjų birželį, 
Lietuvos tautos sukilimą ir Sausio 
13-ąją.

Minėjimą įžanginiu žodžiu pra
dėjo J. Maslauskas. "Daug, daug 
metų Tave, Lietuva, skriaudė, kan
kino, niekino ir žudė iš Rytų at
plūdęs raudonasis siaubas. Daug 
gilaus skausmo Tau teko iškentėti ir 
vargo pakelti, kietai kovoti ir mil
žiniškas aukas sudėti ant savo 
laisvės aukuro“, - kalbėjo jis. "Pri
simename žuvusius 1991-ųjų metų 
sausio 13-ąją, tuos, kurie tamsiau
siomis valandomis nesuklupo, nuo
gomis rankomis gynė vos pražydusį 
laisvės ir nepriklausomybės žiedą. 
Jiems lenkiame galvą, taip pat žu
vusioms 1941-ųjų sukilime, prisi
mename visus už Lietuvos laisvę 
kritusius karius, savanorius, parti
zanus“, - pasakė J. Maslauskas. 
Tylos ir susikaupimo minute ati
duota pagarba, išreikšta gili užuo
jauta žuvusiųjų šeimoms.

Dalyvaujant anglų ir kitų tauty
bių asmenims kalbėjo DBL S-gos 
CV atstovė V. Gasperienė. Dalyviai 
dėmesingai išklausė jos pasisakymą 
anglų kalba ir atsidėkojo už nuošir
džius žodžius plojimais. Minėjimas 
užbaigtas Lietuvos himnu.

Po to J. Levinskas priminė, kad 
birželio mėnesį lietuviai švenčia 
Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų var
dynas. Buvo pasveikinti tokius var
dus turintys tautiečiai. J. Maslaus
kas kartu su V. Gasperiene ir J. Le- 
vinsku papasakojo apie DBL S-gos 
45-jo metinį suvažiavimą. Dis
kusijose buvo teirautasi apie Lie
tus ių Namų, Sodybos reikalus. Mi
nėta. kad suvažiavimą sveikino 
Lietuvos Ambasadorius Jungtinėje 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystėje J. E. Vincas Ba- 
lickas. Tačiau jo kalbos tekstas ne
buvo atspausdintas "Europos lie
tuvio“ savaitraštyje.

G. Zinkienė anglų kalba per
skaitė platesnį pranešimą apie 
Derby miesto muziejuje vykusią 
tradicinių lietuviškų rūbų, gintaro, 
audinių, tautinių juostų parodą. 
Rūtos Popikienės ir Gilmos Zin- 
kienės pasišventimo ir pastangų bei 
darbo dėka ten buvo garsinamas 
lietuvių vardas, daug žiūrovų ap
lankė parodą - ne tik vietiniai ang
lai, bet ir iš įvairiausių valstybių: 
amerikiečiai, vokiečiai, prancūzai, 
lenkai, čekai ir slovakai. Parodai 
talkino A. Tirevičius. Visiems pa
reikšta padėka. Derby radijas ir 
anglų spauda gan plačiai informavo 
apie parodą. Dažnai rytais buvo 
skelbiami radijo pranešimai apie 
lietuvių parodą Derbyje.

Vyko loterija, kurios pelnas skir
tas skyriaus veiklos reikalams. J. 
Levinskas visiems padėkojo už ma
lonų dalyvavimą loterijoje. Vyko 
rinkliava skautų stovyklai remti. 
Kasmetinis ir dosniųjų skautiškos 
idėjos rėmėjų nuopelnas, kad aukų 
surinkta 50 svarų. (Anksčiau buvo 
gauti 25 svarai). J. Maslauskas rė
mėjams nuoširdžiai skautiškai pa
dėkojo.

Svečiams išėjus posėdžiavo sky
riaus valdyba. Kalbėta apie Tautos 
šventės minėjimą ir lietuvių tra
dicinį sąskrydį, kuris įvyks rugsėjo 
18 d. Boltone. Nutarta organizuoti 
ekskursiją ir minėjime dalyvauti. 
Taip pat nutarta lapkričio 28 d. 
paminėti kariuomenės šventę čia, 
Derbyje, ukrainiečių klubo patal
pose.

Skyriaus valdybos nariai aplan
kė vienišą šeimą, gyvenančią Bur- 
tone.

Juozas Maslauskas

PASAULYJE
Įtempta padėtis 

Somalyje
Praėjusių metų pabaigoje ameri

kiečiai, gavę Jungtinių Tautų įgalioji
mus, stabilizavo padėtį karo išvargin
tame Somalyje. Jau buvo galima teikti 
humanitarinę pagalbą badaujantiems. 
Kai didžioji dalis Amerikos kariuome
nės pasitraukė, tvarkos palaikymas 
buvo patikėtas kitų JT šalių kariams. 
Deja, kovos ten nesibaigė, JT pagal
bos siuntos ir toliau buvo apiplėšia
mos. Tai, kad 23 Pakistano kariai ten 
buvo partizanų nušauti, sukrėtė visą 
Saugumo Tarybą. Ji įgaliojo Ameri
kos karius sugauti nusikaltėlius ir juos 
nubausti. Amerikiečiai tai mėgino pa
daryti bombarduodami svarbiausios 
partizanų grupės susitelkimo vietas. 
Jos vadas generolas Aidid išsigynė, 
kad jo kariai padarė tą nusikaltimą. 
Sostinės Mogadišo gyventojai demon
stracijomis protestavo prieš tokį bom
bardavimą. Pakistano kariai pradėjo 
šaudyti į demonstrantus ir nukovė 20 
civilių asmenų.

JT kariuomenė grasina 
palikti Bosniją

JT karinių pajėgų vyriausiasis va
das Bosnijoje generolas Morillon, at
rodo, jau irgi neteko kantrybės ir pa
grasino palikti kraštą, jeigu nesulauks 
vyriausybės ir žmonių pritarimo, kad 
JT teiktų humanitarinę pagalbą ba
daujantiems žmonėms, nesvarbu, ko
kios tautybės jie būtų. Bosnijos mu
sulmonų kariai ne kartą užpuolė ir 
apiplėšė siuntas, skirtas kitų tautų gy
ventojams. Bosnijos serbai ir chorva
tai apšaudo vietoves, kurios yra numa
tytos kaip saugios vietos musulmo
nams. Taikos paliaubos tuojau pat 
sulaužomos, netvarka didėja visame 
krašte, nesibaigia susišaudymai tarp 
musulmonų, serbų ir chorvatų.

Nepritaria žmogaus 
teisių sąvokai

Musulmonų kraštai Iranas, Irakas, 
Sirija, Libija, taip pat Kinija, Kuba ir 
kiti padarė siurprizą Vienoje žmogaus 
teisių konferencijai, pradėdami disku
siją dėl Vakarų valstybių priimto 
žmogaus teisių supratimo. Jų atstovų 
manymu, kai kurie tų teisių punktai 
neturi būti taikomi visiems kraštams, 
esą turi būti atsižvelgiama į tų kraštų 
kultūrines tradicijas ir ekonominio 
išsivystymo lygį, Vakarų valstybių 
protestai dėl žmogaus teisių pažeidi
nėjimo gali būti vertinami kaip kiši
masis į kitų valstybių vidaus reikalus. 
Musulmonai tvirtina, kad, pavyzdžiui, 
moters vaidmuo yra kitoks jų kraštuo
se nei Vakaruose, kad autoritarinio 
valdymo neturtinguose kraštuose lai
koma, jog duona yra svarbiau už lais
vę. Konferencijos dalyviams buvo 
sunku rasti kompromisą.

Kritikuojamas pinigų 
eikvojimas karo 

nusikaltimams ištirti
Britanijos Lordų rūmai smarkiai 

kritikavo bereikalingą pinigų naudoji
mą praėjusio karo nusikaltimams ištir
ti. Iki praėjusių metų pabaigos tam rei
kalui buvo išleista per 3 mln. svarų, o 
šiais metais numatyta išleisti per 10 
mln. svarų, nors ieškoma, kaip taupyti 
pinigus, kad būtų panaikintas vals
tybės deficitas, siekiantis 50 milijanJų 
svarų. Klausiama, kam tie pinigai bu
vo panaudoti. Vyriausybė atsakė, kad 
buvo peržiūrėtos 343 asmenų bylos ir 
dar liko 72 bylos ištirti. Kol kas niekas 
nebuvo patrauktas į teismą ir dar neži
noma, ar kas nors atsidurs teisme. Vy
riausybė teisinasi, kad yra labai sunku 
daryti tyrimus po 50 metų, pareigūnai 
turėję važinėti į daugelį valstybių ne 
tik Europoje (buvo ir Lietuvoje), bet ir 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
Pietų Afrikoje. Karo nusikaltėlių įsta
tymą priėmė Parlamento žemieji rū
mai, kur daugiau jaučiama žydų įtaka. 
Lordų rūmai jį atmetė, bet jie turi pa
klusti kitai parlamento pusei.
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